ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙA
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΦΑΪΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ
ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΝΨΝ ΣΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΟΤΝΣΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ »
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ΑΡΘΡΟ 1. : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ Ε..Τ. – ΕΓΓΤΗΕΙ - ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΧΗ
1.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ Ε..Τ.
Αντικεύμενο τησ παρούςασ Ειδικόσ υγγραφόσ Τποχρεώςεων (Ε..Τ.) εύναι η διατύπωςη των Ειδικών
Όρων, ςύμφωνα με τουσ οπούουσ πρόκειται να καταςκευαςτούν οι εργαςύεσ του ϋργουόπωσ
περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτο τεύχοσ τησ Σεχνικόσ Περιγραφόσ.
1.1.2 Οι όροι αυτού ςυμπληρώνουν τουσ όρουσ τησ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ και ςυμπληρώνονται με τουσ όρουσ των
λοιπών Σευχών Δημοπρϊτηςησ (Σ.Δ.) όπωσ ακριβώσ αναφϋρονται ςτο ϊρθρο πϋντε (5) τησ Διακόρυξησ.
1.2 ΕΓΓΤΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
1.2.1 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται για παροχό εγγυόςεων καλόσ εκτϋλεςησ και ςυντόρηςησ κατϊ το χρόνο
εγγύηςησ του Ϊργου και τησ ύμβαςησ εν γϋνει, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 72 παρ. 1β) του Ν.
4412/2016.
1.2.2 Προώπόθεςη για την υπογραφό τησ ύμβαςησ εύναι η παροχό από τον Ανϊδοχο εγγύηςησ καλόσ
εκτϋλεςησ, που παρϋχεται με εγγυητικϋσ επιςτολϋσ "καλήσ εκτέλεςησ" ςύμφωνα με τα οριζόμενα τησ
παραγρϊφου 1 β) του ϊρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Σο ύψοσ τησ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
καθορύζεται ςε ποςοςτό 5% επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ εκτόσ ΥΠΑ και κατατύθεται πριν την υπογραφό
τησ ςύμβαςησ.
1.2.3 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ "καλήσ εκτέλεςησ" εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ϊνωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ
και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από
το Ε.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με
παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο
παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα
που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ του η εγγύηςη
οικονομικό φορϋα. ε περύπτωςη αναδόχου Κοινοπραξύασ οι εγγυόςεισ εκτϋλεςησ του ϋργου εκδύδονται
υπϋρ όλων των μελών τησ κοινοπραξύασ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 140 παρ. 1 του Ν.
4412/2016.
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1.2.4 Κϊθε εγγυητικό επιςτολό περιλαμβϊνει κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα: α) την ημερομηνύα
ϋκδοςησ, β) τον εκδότη, γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα απευθύνονται (ό τον κύριο του ϋργου ό
τον φορϋα καταςκευόσ), δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ, ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη, ςτ) την πλόρη
επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη, ζ)
τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότησ παραιτεύται του
δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ
κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου, η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ
και την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών του διαγωνιςμού, θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον
χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ, ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το
ποςό τησ εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου
προσ τον οπούο απευθύνεται και ια) τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ.
1.2.5 Η αρχικό εγγύηςη "καλόσ εκτϋλεςησ", ςυμπληρώνεται με τισ κρατόςεισ που γύνονται κατϊ τισ
τμηματικϋσ πληρωμϋσ των εργαςιών προσ τον Ανϊδοχο. ε κϊθε πληρωμό προσ τον ανϊδοχο
πραγματοποιούνται κρατόςεισ, οι οπούεσ ανϋρχονται ςε πϋντε τοισ εκατό (5%) ςτην πιςτοποιούμενη
αξύα των εργαςιών μετϊ τησ αναλογούςασ αναθεώρηςησ και ςε δϋκα τοισ εκατό (10%) ςτην αξύα των
υλικών που περιλαμβϊνονται προςωρινϊ ςτην πιςτοπούηςη, μϋχρισ ότου αυτϊ ενςωματωθούν ςτισ
εργαςύεσ.
Οι κρατόςεισ αυτϋσ εύναι δυνατόν να αντικαταςταθούν με εγγυητικϋσ επιςτολϋσ που εκδύδονται
ςύμφωνα με τισ παραπϊνω παραγρϊφουσ 1.2.3 και 1.2.4.
1.2.6 χετικϊ με την αυξομεύωςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, την αντικατϊςταςό τησ, την επιςτροφό
τησ κλπ, εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του ϊρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
1.3 ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΟΤ - ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΠΟΓΡΑΥΗΤΜΒΑΗ
1.3.1 Γενικϊ
Με τον όρο "Σύμβαςη" νοεύται η ύμβαςη ανϊθεςησ του Ϊργου ςτον Ανϊδοχο, που περιλαμβϊνει όλεσ τισ
υποχρεώςεισ του για την με μϋριμνα και δαπϊνη του εκπόνηςη των μελετών, την εκτϋλεςη των
ςυμπληρωματικών ερευνών και την εκτϋλεςη όλων των εργαςιών του ϋργου όπωσ αναλυτικϊ
περιγρϊφονται ςτην Σεχνικό Περιγραφό, περιλαμβανομϋνησ και τησ ςυντόρηςησ αυτών κατϊ τον χρόνο
εγγύηςησ.
1.3.1.2 Η ςύμβαςη για την καταςκευό του ϋργου θα υπογραφεύ ςύμφωνα με το ϊρθρο 135 του ν.
4412/16 ςχετικό ϊρθρο 4.2 τησ Διακόρυξησ.
1.3.1.3 Η «ύμβαςη» ςυνύςταται από το ομώνυμο κεύμενο και από τα υμβατικϊ Σεύχη, που αποτελούν
αναπόςπαςτο μϋροσ τησ.
Σα υμβατικϊ Σεύχη και η ςειρϊ ιςχύοσ τουσ, ςε περύπτωςη αςυμφωνύασ των όρων τουσ καθορύζονται
ςτη Διακόρυξη. Οι όροι «ύμβαςη» , «ύμβαςη Πραγματοπούηςησ του Ϊργου» και «Εργολαβικό
υμφωνητικό»
χρηςιμοποιούνται ταυτόςημα.
1.3.2 υμβατικό Αντικεύμενο
Σο «υμβατικό Αντικεύμενο» ςυνύςταται ςτην ανϊληψη και εκπλόρωςη από τον Ανϊδοχο όλων των
υποχρεώςεων που απορρϋουν από την ύμβαςη και τα αναπόςπαςτα υμβατικϊ τησ Σεύχη. Μεταξύ των
υποχρεώςεων αυτών περιλαμβϊνονται και οι παρακϊτω:
Η εκτϋλεςη των εργαςιών ςύμφωνα με την τεχνικό περιγραφό και τα λοιπϊ τεύχη δημοπρϊτηςησ.
Η ςύνταξη των μελετών, προγραμμϊτων, μεθοδολογιών, επιμετρόςεων και λοιπών τευχών και
εγγρϊφων που προβλϋπονται από τα τεύχη δημοπρϊτηςησ.
Η εκτϋλεςη και αξιολόγηςη των ερευνών που προβλϋπονται από τα τεύχη δημοπρϊτηςησ.
Η ςυντόρηςη του ϋργου.
Η χρηματοδότηςη του Ϊργου, ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ του, για τα ενδιϊμεςα διαςτόματα, ενόψει των
περιοδικών πληρωμών εκ μϋρουσ του ΚτΕ, τησ εκτϋλεςησ προκαταρκτικών εργαςιώνγια τισ οπούεσ δεν
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προβλϋπονται τμηματικϋσ πληρωμϋσ, κλπ. Κϊθε ϊλλη πρόςθετη δαπϊνη που προκύπτει από τισ
υποχρεώςεισ του αναδόχου που ορύζονται ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ.

1.3.3 Τπογραφό ύμβαςησ
Κατϊ την υπογραφό τησ ύμβαςησ ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να προςκομύςει ςτην Τπηρεςύα τα εξόσ:
Ϊγγραφα οριςμού εκπροςώπου αναδόχου για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.
Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην παραγρ. 1.2 του παρόντοσ ϊρθρου.
Δόλωςη διοριςμού αντικλότου και δόλωςη αποδοχόσ του διοριςμού από μϋρουσ του αντικλότου
ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 135 του Ν.4412/16.
ε περύπτωςη που ανϊδοχοσ εύναι Κοινοπραξύα Εργοληπτικών Επιχειρόςεων, υμβολαιογραφικό πρϊξη
ςύςταςησ κοινοπραξύασ. Επύςησ υμβολαιογραφικό πρϊξη διοριςμού κοινού εκπροςώπου τησ
Κοινοπραξύασ απϋναντι του Κ.τ.Ε., καθώσ και του αναπληρωτό του ςύμφωνα με την παρ. 3 τουϊρθρου
140 του Ν. 4412/16.Σισ προβλεπόμενεσ από το ΠΔ 82/96 βεβαιώςεισ και πιςτοποιητικϊ για την
ονομαςτικοπούηςη των μετοχών1.
Τπεύθυνη δόλωςη του αναδόχου με ςυνημμϋνο ςυνοδευτικό πύνακα για το ανεκτϋλεςτο υπόλοιπο
εργαςιών Δημοςύων Ϊργων του.
1.4 ΕΠΙΒΛΕΧΗ
1.4.1 Ο Ανϊδοχοσ υπόκειται ςτον ϋλεγχο τησ Τπηρεςύασ, που εκπροςωπεύται από το προςωπικό
Επύβλεψησ του Ϊργου. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να επιτρϋπει ελεύθερα την εύςοδο ςτουσ Επιβλϋποντεσ και ςε
όλουσ τουσ εντεταλμϋνουσ για την επύβλεψη του Ϊργου υπαλλόλουσ τησ Τπηρεςύασ, περιλαμβανομϋνων
των πϊςησ φύςεωσ ςυμβούλων τησ Τπηρεςύασ, ςτα εργοτϊξια, λατομεύα, αποθόκεσ, εργοςτϊςια κλπ. Σο
ύδιο ιςχύει και για όποιον ϊλλο, ςτον οπούο η Τπηρεςύα θα δώςει ςχετικό ϋγκριςη. Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την
υποχρϋωςη να ςυμμορφώνεται προσ τισ ϋγγραφεσ εντολϋσ τησ Τπηρεςύασ, που δύνονται για την ϊρτια,
εύρυθμη και ϋντεχνη εκτϋλεςη του Ϊργου και οφεύλει να διευκολύνει την επύβλεψη και το προςωπικό
τησ Τπηρεςύασ Επύβλεψησ ςτην ϊςκηςη των ελϋγχων κλπ.
1.4.2 Σο ότι η Τπηρεςύα επιβλϋπει το Ϊργο δεν απαλλϊςςει τον Ανϊδοχο από οποιαδόποτε ευθύνη, που
προκύπτει από τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό και τουσ ιςχύοντεσ Νόμουσ, Διατϊξεισ κλπ, ούτε
εξαςθενύζει τισ πλόρεισ και αποκλειςτικϋσ ευθύνεσ του και υποχρεώςεισ του που επιτϊςςουν οι όροι τησ
Διακόρυξησ Δημοπραςύασ, τησ παρούςασ Ε..Τ., τησ Σεχνικόσ Περιγραφόσ και των λοιπών Σευχών
Δημοπρϊτηςησ.
ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΘΕΜΙΕ - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ –ΡΗΣΡΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ (ΠΡΙΜ).
2.1 ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ
Για την περϊτωςη του ςυνόλου του ϋργου, όπωσ περιγρϊφεται ςτα Σεύχη Δημοπρϊτηςησ, ορύζεται
ςυνολικό προθεςμύα ςύμφωνα με το 12 ϊρθρο τησ Διακόρυξησ μετϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού .
2.2 ΣΜΗΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΘΕΜΙΕ
Εκτόσ από την ςυνολικό προθεςμύα, ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τηρόςει ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΕ
ΣΜΗΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΘΕΜΙΕ και ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΣΜΗΜΑΣΙΚΕΠΡΟΘΕΜΙΕ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 147
του Ν.4412/2016.
2.2.1 Ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ (Ε.Π)
(1) 1η Ενδεικτικό τμηματικό προθεςμύα (1η Ε.Π)
Εντόσ τριϊντα (30)ημερολογιακών ημερών και όχι πριν από δεκαπϋντε (15) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από
την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ϋχει ςυντϊξει και υποβϊλλει για ϋγκριςη
«Φρονοδιϊγραμμα Καταςκευόσ του ϋργου», όπωσ προβλϋπεται από το ϊρθρο 3 τησ παρούςασ Ε..Τ
(2) 2η Ενδεικτικό τμηματικό προθεςμύα (2η Ε.Π)
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Ιστύει μόνο σε περίπτωση ποσ το έργο είναι άνω τοσ 1.000.000 € τωρίς ΦΠΑ.
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Εντόσ τριϊντα (30) ημερών από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να υποβϊλλει
οργανόγραμμα του εργοταξύου, ςτο οπούο θα περιγρϊφονται λεπτομερώσ τα πλόρη ςτοιχεύα ςτελεχών,
εξοπλιςμού και μηχανημϊτων, που θα περιλαμβϊνει η εργοταξιακό ανϊπτυξη για την εκτϋλεςη του ϋργου
(ϊρθρο 145 του Ν. 4412/2016)
2.3 ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΨΝ ΠΡΟΘΕΜΙΨΝ
2.3.1 Η ςυνολικό προθεςμύα περϊτωςησ μπορεύ να παρατεύνεται ςτισ περιπτώςεισ και όπωσ ορύζουν οι
ιςχύουςεσ διατϊξεισ. ε περύπτωςη ϋγκριςησ παρϊταςησ τησ προθεςμύασ από οποιαδόποτε αιτύα, ο
Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται καμιϊ πρόςθετη αποζημύωςη λόγω τησ παρϊταςησ αυτόσ, με μόνη και
αποκλειςτικό εξαύρεςη τη νόμιμη αναθεώρηςη ςτισ περιπτώςεισ που αυτό προβλϋπεται από την
ιςχύουςα Νομοθεςύα.
2.3.2 Παρϊταςη προθεςμύασ δεν αναγνωρύζεται ςτον Ανϊδοχο, εϊν ιςχυριςτεύ ϊγνοια των τοπικών
ςυνθηκών τησ περιοχόσ του Ϊργου, των προβλημϊτων εξαςφϊλιςησ τησ κυκλοφορύασ, προβλημϊτων
από δύκτυα και λοιπϋσ εγκαταςτϊςεισ Ο.Κ.Ψ., ό/και παρόδιων ιδιοκτηςιών, του χρόνου λειτουργύασ και
εκμετϊλλευςησ των πηγών λόψησ υλικών, τησ κατϊςταςησ των οδών προςπϋλαςησ των πηγών και των
ςυνθηκών για διϊνοιξη νϋων, των δυςχερειών για την μεταφορϊ και απόρριψη των προώόντων
εκςκαφόσ ϊγνοια των κλιματολογικών ςυνθηκών ό αδυναμύα ϋγκαιρησ εξαςφϊλιςησ μηχανημϊτων και
υλικών από την Ελληνικό ό/και ξϋνη Βιομηχανύα, εργατοτεχνιτών, χειριςτών ό ϊλλου εξειδικευμϋνου
προςωπικού κλπ.
2.4 ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ ΤΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΙΚΨΝ ΠΡΟΘΕΜΙΨΝ
2.4.1 Οι ποινικϋσ ρότρεσ υπϋρβαςησ τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ επιβϊλλονται όπωσ ςτο ϊρθρο 148του
Ν.4412/2016.
Οι ποινικϋσ αυτϋσ ρότρεσ εύναι επιπρόςθετεσ ςτισ ποινικϋσ ρότρεσ που προβλϋπονται για παραλεύψεισ
ενεργειών του αναδόχου ςτουσ λοιπούσ όρουσ των Σευχών Δημοπρϊτηςησ.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΦΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
3.1 ΓΕΝΙΚΑ
3.1.1 Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να καθορύςει το «πρϐγραμμα ό χρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου»,
ϋτςι ώςτε α) το ϋργο να ολοκληρωθεύ ϋγκαιρα και μϋςα ςτουσ οικονομικούσ και ποιοτικούσ ςτόχουσ που
ϋχουν τεθεύ από τη ύμβαςη και τα υμβατικϊ Σεύχη και β) να προκύψει η ελϊχιςτη δυνατό περύοδοσ
όχληςησ και ιδύωσ όχληςησ τησ κυκλοφορύασ ςτην ευρύτερη περιοχό του καταςκευαζόμενου ϋργου μϋχρι
την ολοκλόρωςό του ςυνόλου των εργαςιών που προβλϋπονται.
3.1.2 Οι χρηςιμοποιούμενοι όροι, ςχετικϊ με τον προγραμματιςμό και τον ϋλεγχο τησ προόδου, νοούνται
κατϊ τον ακόλουθο τρόπο :
(1) «Πρόγραμμα καταςκευήσ του έργου» ό «πρόγραμμα του έργου» ό «Χρονοδιάγραμμα του έργου» εύναι η
τεκμηριωμϋνη και ςυςτηματικό παρουςύαςη των προβλϋψεων και εκτιμόςεων του Αναδόχου ςχετικϊ με
την χρονικό, οικονομικό και ποςοτικό εξϋλιξη των «εργαςιών», που περιλαμβϊνονται ςτην παρούςα
ύμβαςη και ςε πλόρη ςυμμόρφωςη με τουσ χρονικούσ, οικονομικούσ, ποςοτικούσ, κλπ. περιοριςμούσ
και όρουσ, που ορύζονται ςε αυτόν και τα ςυμβατικϊ τεύχη.
Οι αναφερόμενεσ ςτην προηγούμενη παρϊγραφο «εργαςίεσ» περιλαμβϊνουν:
• Σισ απαιτούμενεσ αποτυπώςεισ, ϋρευνεσ, μελϋτεσ εγκρύςεισ και ϊδειεσ.
• Σισ προεργαςύεσ για την εγκατϊςταςη του εργοταξύου και την προετοιμαςύα των χώρων.
• Σισ εργαςύεσ καταςκευόσ του ϋργου.
• Σισ εργαςύεσ λοιπών εμπλεκόμενων φορϋων (ΟΚΨ, αρχαιολογύα, κλπ).
• Σουσ ελϋγχουσ και δοκιμϋσ πϊςησ φύςεωσ.
«Αναθεώρηςη ή αναπροςαρμογή του προγράμματοσ» εύναι η απαραύτητη (υποχρεωτικϊ)ενημϋρωςό του,
όταν προκύπτει ανϊγκη μεταβολόσ των αρχικών ενδιϊμεςων ό /και των τελικών χρονικών ό /και
οικονομικών ςτόχων (προθεςμύεσ, προώπολογιςμόσ) ό του αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ, ςτισ περιπτώςεισ
που προβλϋπονται από τισ κεύμενεσ διατϊξεισ.
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«Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα» εύναι η αποδοχό και ϋγκριςη από την Τπηρεςύα του προτεινόμενου από
τον Ανϊδοχο προγρϊμματοσ, όπωσ αυτό τελικϊ διαμορφώνεται μετϊ τισ παρατηρόςεισ και υποδεύξεισ
τησ.
3.1.3 Σο χρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου καλύπτεται γενικϊ από το ϊρθρο 145 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΕΙΔΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΕ
4.1 ΜΕΛΕΣΗ ΣΨΝ ΤΝΘΗΚΨΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
4.1.1 Οι διαγωνιζόμενοι με την υποβολό προςφορϊσ τεκμαύρεται ότι ϋχουν διερευνόςει πλόρωσ :
• Σην περιοχό του ϋργου
• Σα υδρολογικϊ ςτοιχεύα τησ περιοχόσ
• Σισ περιοχϋσ πηγών υλικών ςτην περιοχό του ϋργου, ςτην Ελλϊδα και ςτο εξωτερικό καθώσ και
αυτϋσ τω αποθϋςεων
• Σην Διεθνό και Ελληνικό αγορϊ εργαςύασ, υλικών και μηχανικού εξοπλιςμού
• Σισ επύ τόπου ςυνθόκεσ εκτϋλεςησ του ϋργου
• Σα τυχόν διατιθϋμενα ςτοιχεύα και πληροφορύεσ από Δημόςιεσ Επιχειρόςεισ και Οργανιςμούσ (π.χ. ΔΕΗ,
ΟΣΕ κλπ), Σοπικϋσ Αρχϋσ κλπ.
• Σουσ τρόπουσ προςπϋλαςησ και τα προβλόματα εξαςφϊλιςησ τησ κυκλοφορύασ
• Σισ δυνατότητεσ εγκατϊςταςησ εργοταξύων με τον ςκοπό να καταςτούν πλόρωσ ενόμεροι των
ςυνθηκών εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ. Επύςησ να εκτιμόςουν με επϊρκεια τουσ επιχειρηματικούσ κινδύνουσ
και όλεσ εκεύνεσ τισ ςυνθόκεσ που θα επηρεϊςουν την διαμόρφωςη τησ Προςφορϊσ τουσ.
• Σισ ιδιαιτερότητεσ των καταςκευών λόγω των αρχαιολογικών αναςκαφών και των ειδικών
απαιτόςεων τησ Αρχαιολογικόσ Τπηρεςύασ.
• Σουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ για την υπόψη περιοχό και τισ ςυνθόκεσ του ϋργου
4.1.2 Σονύζεται ότι ςτοιχεύα ςχετικϊ με τισ υφιςτϊμενεσ ςυνθόκεσ, όπωσ π.χ. ποιότητα υπεδϊφουσ,
αποτελϋςματα πϊςησ φύςεωσ ερευνών, ςτοιχεύα πϊςησ φύςεωσ παρατηρόςεων, κλπ., που ϋγιναν, ό
γύνονται από την Τπηρεςύα ό από ϊλλουσ, τυχόν αγωγού Ο.Κ.Ψ., τύθενται ςτη διϊθεςη των
διαγωνιζομϋνων για ενημϋρωςό τουσ και μόνο. Σα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι ενδεικτικϊ και δεν δεςμεύουν
ςυμβατικϊ την Τπηρεςύα, αλλϊ μπορούν να χρηςιμεύςουν ωσ απλό βοόθημα για την ςύνταξη των
Προςφορών. Αφόνεται πϊντωσ ςτην κρύςη των διαγωνιζομϋνων να αξιολογόςουν τα ςτοιχεύα αυτϊ ό και
να προβούν με δικό τουσ ευθύνη, φροντύδα και δαπϊνη ςε οποιεςδόποτε ςυμπληρωματικϋσ ϋρευνεσ, ό
παρατηρόςεισ για επαλόθευςη, επϋκταςη και ακριβϋςτερο καθοριςμό των ςτοιχεύων που τουσ
διατϋθηκαν.
4.1.3 Επιςημαύνονται οι δυςχϋρειεσ που εύναι δυνατό να προκύψουν από τισ εργαςύεσ που θα
εκτελούνται ςτην περιοχό του ϋργου από τον Εργοδότη ό από ϊλλουσ πιθανούσ εργολόπτεσ, ώςτε να τισ
πϊρει ο Ανϊδοχοσ υπόψη κατϊ την μόρφωςη τησ προςφορϊσ του. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να μη
παρεμποδύζει την εκτϋλεςη εργαςιών από την Τπηρεςύα, ό από ϊλλουσ Αναδόχουσ που χρηςιμοποιούνται
από τον Κύριο του ϋργου ςε εργαςύεσ που δεν περιλαμβϊνονται ςτην ςύμβαςό του. Αντύθετα
υποχρεούται να τουσ διευκολύνει με τα μϋςα που αυτόσ χρηςιμοποιεύ (ικριώματα κλπ.) ρυθμύζοντασ ϋτςι
την ςειρϊ εκτϋλεςησ των εργαςιών, ώςτε να μην παρεμβϊλλει κανϋνα εμπόδιο ςτισ εργαςύεσ που
εκτελούνται από την Τπηρεςύα ό ϊλλουσ Αναδόχουσ. Κατϊ τον ύδιο τρόπο θα πρϋπει να ςυμπεριφϋρεται
και με τα ςυνεργεύα, ό τουσ εργολϊβουσ των εταιρειών και οργανιςμών κοινόσ ωφϋλειασ που θα
εργϊζονται ςτην περιοχό, ό τισ παρυφϋσ τησ περιοχόσ του ϋργου (ςχετικό εύναι η του ϊρθρου 138 του Ν.
4412/2016). Επιςημαύνονται ςχετικϊ οι εργαςύεσ που θα μπορούν να γύνονται από τα ςυνεργεύα του
Ο.Σ.Ε. για την τηλεφωνοδότηςη τησ οδού, ό και οι εργαςύεσ που θα γύνονται από ςυνεργεύα τησ ΔΕΗ ό
από εργολϊβουσ τησ ΔΕΗ τησ περιοχόσ των ϋργων αυτόσ τησ εργολαβύασ ςύμφωνα με την παρ. 13 του
ϊρθρου 138 του Ν. 4412/2016.
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4.1.4 Γύνεται ιδιαύτερη αναφορϊ ςτην ανϊγκη να διερευνόςει ο Ανϊδοχοσ τισ δυνατότητεσ προςποριςμού
νερού που θα εύναι αναγκαύο για την καταςκευό του ϋργου, γιατύ επιςημαύνεται ότι ανϊλογα με το τμόμα
που καταςκευϊζεται θα υπϊρχουν μικρϋσ ό μεγαλύτερεσ δυςχϋρειεσ προςποριςμού του αναγκαύου
νερού.
4.1.5 Με την υποβολό τησ προςφορϊσ του ο Ανϊδοχοσ αποδϋχεται ότι εύναι απόλυτα ενόμεροσ τησ φύςησ
και τοποθεςύασ του ϋργου, των γενικών και τοπικών ςυνθηκών εκτϋλεςησ του ϋργου, κυρύωσ όςον
αφορϊ ςτισ κϊθε εύδουσ πηγϋσ λόψησ υλικών, ςτην προμόθεια κϊθε εύδουσ υλικών, ςυςκευών, οργϊνων,
κλπ, ςτισ θϋςεισ προςωρινόσ ό οριςτικόσ απόθεςησ προώόντων εκςκαφόσ, ςτισ μεταφορϋσ, διϊθεςη,
διαχεύριςη και αποθόκευςη υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γϋνει προςωπικού, νερού, ηλεκτρικού
ρεύματοσ, οδών, του τυχόν υπϊρχοντοσ δικτύου ύδρευςησ και αποχϋτευςησ τησ περιοχόσ, ςτουσ φόρτουσ
τησ υπϊρχουςασ κυκλοφορύασ, ςτο ευμετϊβλητο των καιρικών ςυνθηκών, ςτην διαμόρφωςη και
κατϊςταςη του εδϊφουσ, ςτο εύδοσ, ποιότητα και ποςότητα των υλικών που μπορούν να ςυναντηθούν
πϊνω και κϊτω από το ϋδαφοσ κ.λ.π.
Επύςησ με την υποβολό τησ προςφορϊσ του, ο Ανϊδοχοσ αποδϋχεται ότι εύναι απόλυτα ενόμεροσ για το
εύδοσ και τα μϋςα ευκολύασ, τα οπούα θα απαιτηθούν πριν από την ϋναρξη και κατϊ την πρόοδο
εκτϋλεςησ των εργαςιών και οποιαδόποτε ϊλλα ζητόματα, τα οπούα κατϊ οποιονδόποτε τρόπο μπορούν
να επηρεϊςουν τισ εργαςύεσ, την πρόοδο, ό το κόςτοσ αυτών, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ.
4.1.6 Παρϊλειψη του Αναδόχου προσ ενημϋρωςό του με κϊθε δυνατό πληροφορύα, που αφορϊ ςτουσ
όρουσ τησ ςύμβαςησ, δεν απαλλϊςςει αυτόν από την ευθύνη για την πλόρη ςυμμόρφωςό του προσ τη
ςύμβαςη.
4.2 ΤΠΟΦΡΕΨΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΤΕΙ ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤ ΦΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ
Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει, μετϊ την υπογραφό τησ ύμβαςησ να επαληθεύςει όλα τα ςτην διϊθεςό του
ςτοιχεύα και να εκτελϋςει και τυχόν ςυμπληρωματικϋσ ϋρευνεσ κλπ, προκειμϋνου να οριςτικοποιηθούν
τα καταςκευαςτικϊ ςχϋδια των ϋργων.
Η επαλόθευςη των διατιθεμϋνων ςτοιχεύων με επύ τόπου μετρόςεισ υπϊγεται ςτην κατηγορύα των"
ειδικών υποχρεώςεων του Αναδόχου", για τισ οπούεσ δεν προβλϋπεται καταβολό αμοιβόσ ςτον Ανϊδοχο.
4.3 ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΤΡΗΜΑΣΑ
Πριν την ϋναρξη καταςκευόσ του ϋργου, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να ειδοποιόςει εγγρϊφωσ την Αρχαιολογικό
Τπηρεςύα, ςύμφωνα και με τουσ ςχετικούσ περιβαλλοντικούσ όρουσ διότι υπϊρχει πιθανότητα
ςυνϊντηςησ αρχαιολογικών ευρημϊτων. ε περύπτωςη αρχαιολογικών τομών εδϊφουσ αυτϋσ θα πρϋπει
να διενεργηθούν με προειδοπούηςη προσ την επύβλεψη τουλϊχιςτον 4εργαςύμων ημερών.
4.3.1 Αν κατϊ τισ ερευνητικϋσ τομϋσ, ό την πρόοδο των εργαςιών διαπιςτωθεύ η ύπαρξη αρχαύων οποιαςδόποτε ηλικύασ - τότε, πϋραν τησ ειδοποιόςεωσ τησ Επιβλϋψεωσ και τησ αρμόδιασ Εφορύασ
Αρχαιοτότων, επιςημαύνεται ότι οι ςχετικϋσ εργαςύεσ θα γύνουν υπό την παρακολούθηςη και με τη
ςυμμετοχό τησ Εφορύασ Αρχαιοτότων κατόπιν ϋγκριςησ μνημονύου μεταξύ Δικαιούχου και ΤΠΠΟ.Ο
Ανϊδοχοσ δεν θα δικαιούται πρόςθετησ αποζημύωςησ για ςταλύεσ μηχανημϊτων και ςυνεργεύων και
ϊλλεσ ςυνϋπειεσ από την καθυςτϋρηςη του ϋργου λόγω τησ βραδεύασ προόδου των αναςκαπτικών
εργαςιών.
4.3.2 ε κϊθε περύπτωςη η ιδιοκτηςύα των ευρημϊτων ανεξϊρτητα εύδουσ των ανόκει ςτο Ελληνικό
Δημόςιο και ιςχύει η ςχετικό Ελληνικό Νομοθεςύα.
4.4. ΦΡΗΗ ΤΛΙΚΨΝ, ΜΕΘΟΔΨΝ Κ.Λ.Π. ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΔΙΠΛΨΜΑΣΑ ΕΤΡΕΙΣΕΦΝΙΑ
4.4.1 ε περύπτωςη που κϊποια υλικϊ, μηχανόματα ό τρόποι εργαςύασ από τα απαιτούμενα για το ϋργο
καλύπτονται από διπλώματα ευρεςιτεχνύασ, τα ϋξοδα απόκτηςησ του δικαιώματοσ για την
χρηςιμοπούηςη του διπλώματοσ ευρεςιτεχνύασ βαρύνουν τον Ανϊδοχο. Επύςησ ο Ανϊδοχοσ εύναι
αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για οποιαδόποτε παρϊτυπη ό παρϊνομη χρηςιμοπούηςη υλικών, ό μεθόδων, ό
μελετών, ό μηχανημϊτων κλπ. που καλύπτονται από διπλώματα ευρεςιτεχνύασ.
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4.4.2 Αν ο Ανϊδοχοσ παραλεύψει ςκόπιμα ό αθϋλητα να αποκτόςει με ορθό και νόμιμο τρόπο τα
δικαιώματα ευρεςιτεχνύασ, η παρϊλειψη αυτό θεωρεύται αντιςυμβατικό ςυμπεριφορϊ και επιςύρει τισ
ακόλουθεσ κυρώςεισ:
 Ο ΚτΕ δικαιούται με μονομερό ενϋργεια του να του παρακρατόςει από τον πρώτο επόμενο
λογαριαςμό, ό να εκπϋςει από τισ εγγυόςεισ για καλό εκτϋλεςη το ποςό που αντιςτοιχεύ ςτα
δικαιώματα ευρεςιτεχνύασ, ό το ποςό ςτο οπούο τυχόν θα καταδικαςτεύ, ό ςυγκαταδικαςθεύ από τον
κϊτοχο του διπλώματοσ ευρεςιτεχνύασ. Σούτο ιςχύει ϋςτω και αν η ςχετικό δύκη δεν ϋχει
τελεςιδικόςει.
 Ο ΚτΕ δικαιούται να αξιώςει αποζημύωςη για ηθικό βλϊβη.
4.5 ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΑΣΤΦΗΜΑΣΟ
Για κϊθε περύπτωςη ατυχόματοσ οφειλόμενου ςε πρϊξεισ ό παραλεύψεισ του Αναδόχου, των
υπεργολϊβων του, ό / και του προςωπικού του, ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ ποινικϊ και
αςτικϊ. Επιπρόςθετα για την ϋκδοςη αςφαλιςτηρύου ςυμβολαύου ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 144 ,
παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
4.6 Δικαύωμα τησ Επύβλεψησ να ςυμπληρώνει παραλεύψεισ του Αναδόχου
4.6.1 Φωρύσ ςτο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοπούηςη των όρων αυτού
του ϊρθρου, η Τπηρεςύα Επύβλεψησ διατηρεύ το δικαύωμα να ςυμπληρώνει ενϋργειεσ του Αναδόχου, αν
του το απαιτεύται, ςε βϊροσ και για λογαριαςμό του. Η Τπηρεςύα μπορεύ να αςκόςει το δικαύωμα αυτό
όταν ο Ανϊδοχοσ αμελόςει ό αποδειχθεύ ανύκανοσ να ικανοποιόςει τισ απαιτόςεισ αυτού του ϊρθρου.
4.6.2 Πϋραν του καταλογιςμού των ςχετικών δαπανών για την περύπτωςη εκτϋλεςησ εργαςιών
/ενεργειών από την Τπηρεςύα, η μη ικανοπούηςη των όρων του παρόντοσ ϊρθρου ςυνιςτϊ
αντιςυμβατικό ςυμπεριφορϊ του Αναδόχου και επιςύρει την εφαρμογό ςυμβατικών κυρώςεων, μύα από
τισ οπούεσ εύναι η επιβολό προςτύμου(ων) .
4.7 ΠΕΡΙΟΦΕ ΜΑΚΡΑΝ ΣΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΜΕΣΑΥΟΡΑ
4.7.1 Όλοι οι προαναφερθϋντεσ όροι του παρόντοσ ϊρθρου ιςχύουν για όλουσ τουσ χώρουσ / περιοχϋσ
ςτισ οπούεσ ο Ανϊδοχοσ θα επιτελϋςει κϊποια δραςτηριότητα. Σϋτοιοι χώροι / περιοχϋσ εύναι η ζώνη
καταλόψεωσ του ϋργου και κϊθε χώροσ εύτε πληςύον, εύτε μακρϊν αυτόσ, ςτον οπούο θα εκτελεςθούν
εργαςύεσ και θα αναπτυχθούν δραςτηριότητεσ αναγκαύεσ για την καταςκευό του ϋργου, όπωσ λατομεύα,
δανειοθϊλαμοι, χώροι απόθεςησ, εγκαταςτϊςεισ προκαταςκευόσ τμημϊτων του ϋργου κλπ.
4.7.2 Όλοι οι προαναφερθϋντεσ όροι του παρόντοσ ϊρθρου ιςχύουν κατ' αναλογύα και για τισ οδούσ που
θα χρηςιμοποιόςει και ο Ανϊδοχοσ για οδικϋσ μεταφορϋσ, τα τυχόν ϋργα ενύςχυςησ υποδομόσ των κλπ.
4.8 ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ
4.8.1 τισ υποχρεώςεισ του αναδόχου που δεν ςυνεπϊγονται ιδιαύτερη αμοιβό, γιατύ οι δαπϊνεσ και οι
αμοιβϋσ θα πρϋπει να ϋχουν περιληφθεύ ανοιγμϋνα ςτισ τιμϋσ Προςφορϊσ του Αναδόχου
περιλαμβϊνονται, εκτόσ από τισ υποχρεώςεισ που αναφϋρονται ςτα λοιπϊ τεύχη δημοπρϊτηςησ τα
παρακϊτω:
α. Η εφαρμογό με παςςϊλωςη τησ χϊραξησ ςτο ϋδαφοσ ό η αναπαςςϊλωςη ςτο ϋδαφοσ των κϊθε εύδουσ
ϋργων. Επιςημαύνεται ότι με την ϋννοια αναπαςςϊλωςη θεωρεύται και η εξαρχόσ παςςϊλωςη ςτα
τμόματα που ο ϊξονασ ϋχει υπολογιςθεύ αναλυτικϊ χωρύσ να ϋχει παςςαλωθεύ ςτο ϋδαφοσ.
β. Η τυχόν αναγκαύα πύκνωςη υψομετρικών αφετηριών (REPERS) που θα τοποθετηθούν ςε ςταθερό
(ανυποχώρητο) ϋδαφοσ. Επύςησ ο ϋλεγχοσ του υψομετρικού ςυςχετιςμού των REPERS τησ μελϋτησ που
θα πρϋπει να τηρούν τισ απαιτόςεισ ακρύβειασ των κειμϋνων διατϊξεων ό ακόμη ενδεχομϋνωσ και η
ύδρυςη νϋου χωροςταθμικού δικτύου, εφόςον του το απαιτηθεύ μετϊ τουσ ανωτϋρω ελϋγχουσ. Ο ϋλεγχοσ
αυτόσ θα γύνει αμϋςωσ μετϊ την εγκατϊςταςη του Αναδόχου ςτο ϋργο. Επύςησ οι εργαςύεσ ύδρυςησ,
πύκνωςησ, επύλυςησ και
εξαςφϊλιςησ του απαραύτητου πολυγωνομετρικού δικτύου οριζοντογραφικού ελϋγχου των εργαςιών, με
τισ απαραύτητεσ εργαςύεσ ςυντόρηςησ του ςύμφωνα με την πρόοδο του ϋργου

7

γ. Η ςύνταξη των τυχόν αναγκαύων πινϊκων αναπτυγμϊτων οπλιςμού και των καταλόγων οπλιςμού
(όπου αυτού δεν περιλαμβϊνονται ςτη μελϋτη), οι οπούοι θα πρϋπει να υποβϊλλονται ϋγκαιρα ςτουσ
υπευθύνουσ επύβλεψησ για τον ϋλεγχο και ενδεχόμενα τη διόρθωςό τουσ.
δ. Η λόψη των επιμετρητικών ςτοιχεύων από κοινού με τον επιβλϋποντα και η ςύνταξη (από τον
Ανϊδοχο) των επιμετρητικών ςχεδύων και των επιμετρόςεων, που θα τα υποβϊλλει για αρμόδιο ϋλεγχο.
Επύςησ η επαλόθευςη των ςτοιχεύων εδϊφουσ με επύ τόπου μετρόςεισ ςύμφωνα με όςο αναφϋρθηκαν
παραπϊνω.
ε. Η καταςκευό και ςυντόρηςη των κϊθε εύδουσ εργοταξιακών οδών και οδών που απαιτούνται για
προςπϋλαςη προσ τισ πηγϋσ υλικών που θα χρειαςθούν για την εκτϋλεςη των εργαςιών που
προβλϋπονται ςτην παρούςα ςύμβαςη. Επύςησ οι τυχόν δαπϊνεσ μύςθωςησ χώρου, ό αγορϊσ των
αναγκαύων εδαφικών λωρύδων για την καταςκευό αυτών των εργοταξιακών οδών και οδών που
απαιτούνται για προςπϋλαςη προσ τισ πηγϋσ υλικών, καθώσ και οι δαπϊνεσ αποκατϊςταςησ του τοπύου
των οδών αυτών μετϊ την καταςκευό του ϋργου. Διευκρινύζεται εδώ ότι η Τπηρεςύα δεν αναλαμβϊνει
καμιϊ δϋςμευςη να εξαςφαλύςει ςτον Ανϊδοχο καμιϊ διευκόλυνςη ό κϊλυψη δαπϊνησ ςχετιζόμενησ με
οδούσ προςπϋλαςησ ανεξϊρτητα από τισ δυςκολύεσ που μπορεύ να προκύψουν από την ϋλλειψό τουσ ο δε
Ανϊδοχοσ, ςε περύπτωςη ϋλλειψόσ τουσ, εύναι υποχρεωμϋνοσ να προςαρμόςει την τεχνολογύα, τα μϋςα,
το πρόγραμμα κ.λ.π. ςτισ δεδομϋνεσ τοπικϋσ ςυνθόκεσ προκειμϋνου να εκτελεςθεύ η εργαςύα ανεξϊρτητα
από τισ τυχόν επιπλϋον δαπϊνεσ, για τισ οπούεσ η
Τπηρεςύα δεν θα του αναγνωρύςει καμιϊ αποζημύωςη.
ςτ. Εύναι υποχρϋωςη του Αναδόχου η ςυνεχόσ ςυνδρομό και η παροχό όλων των απαραύτητων
διευκολύνςεων / εξυπηρετόςεων, χωρύσ αποζημύωςη, ςτην υπηρεςύα για τη λόψη των γεωτεχνικών/
γεωμηχανικών μετρόςεων από όλα τα όργανα που θα εγκαταςταθούν κατϊ τη διϊρκεια καταςκευόσ ςε
ειδικϊ ϋργα (όπωσ ςόραγγεσ κλπ), εφόςον ςτο ϋργο περιϋχονται τϋτοιου εύδουσ ειδικϊ ϋργα. Η ςυνδρομό
αυτό του Αναδόχου θα εύναι ςυνεχόσ καθ’ όλη τη διϊρκεια του ϋργου.
ζ. Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ, με δαπϊνεσ του, να εξαςφαλύςει τουσ αναγκαύουσ χώρουσ για την
απόθεςη προώόντων ορυγμϊτων, περιςςευμϊτων φυτικών γαιών, υπολειμμϊτων κϊθε εύδουσ ϋργων,
όπωσ οποιουδόποτε περιςςεύματοσ υλικών, ανεξϊρτητα από τον χρόνο εκτϋλεςησ τησ εργαςύασ, την
διϊρκεια αυτόσ, ό το μϋγεθοσ τησ απαιτούμενησ ϋκταςησ (ςε ςυςχετιςμό με το δημοπρατούμενο ϋργο).
Διευκρινύζεται ότι η Τπηρεςύα δεν θα αναγνωρύςει καμιϊ καθυςτϋρηςη, ό τροποπούηςη του
προγρϊμματοσ, ό καταβολό αποζημύωςησ ςχετιζόμενα με τϋτοια προβλόματα, ενώ παρϊλληλα θεωρεύται
αυτονόητο ότι οι κϊθε εύδουσ αποθϋςεισ κλπ. θα γύνονται ςε θϋςεισ και κατϊ τρόπο που να μην
δημιουργούν προβλόματα ςτο περιβϊλλον και να ϋχουν την ϋγκριςη των αρμόδιων Αρχών.
Επιςημαύνεται ιδιαύτερα ότι εν προκειμϋνω θα γύνει αυςτηρό τόρηςη των Περιβαλλοντικών όρων και τησ
Περιβαλλοντικόσ Νομοθεςύασ
η. Ανϊλογα με την παραπϊνω παρϊγραφο ζ ιςχύουν και για τουσ χώρουσ προςωρινόσ απόθεςησ υλικών
κϊθε εύδουσ (αδρανό, φυτικϋσ γαύεσ ςε αναμονό για την τελικό τοποθϋτηςό τουσ κ.λ.π.), καθώσ και
τελικόσ απόθεςησ υλικών, τουσ δανειοθαλϊμουσ ό τα λατομεύα του ϋργου.
4.8.2 Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να εκτελϋςει τα διϊφορα ϋργα ςύμφωνα με τισ εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ και τισ
οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ. υμπληρωματικϊ, διευκρινύζεται ότι τόςο για την εφαρμογό των μελετών, όςο
και για την ποιότητα και αντοχό των ϋργων, μόνοσ υπεύθυνοσ εύναι ο Ανϊδοχοσ τησ καταςκευόσ αυτόσ, ο
δε ϋλεγχοσ που θα αςκηθεύ από την Τπηρεςύα, ό την επύβλεψη, δεν απαλλϊςςουν τον Ανϊδοχο από την
ευθύνη αυτό, ό την οποιαδόποτε ϊλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ και
τισ κεύμενεσ διατϊξεισ.
4.8.3 χετικϊ με ζημιϋσ που θα παρουςιαςθούν ςτο ϋργο και ςτισ μόνιμεσ εγκαταςτϊςεισ του Αναδόχου
ςτον τόπο του ϋργου ϋχει ιςχύ το ϊρθρου 157 του Ν. 4412/2016.
4.8.4 Οποιεςδόποτε αςτικϋσ ό ποινικϋσ ευθύνεσ, που προκύπτουν από οποιαςδόποτε φύςησ
δυςτυχόματα ό ζημιϋσ ςτο προςωπικό του Αναδόχου, ό ςε τρύτουσ, ό ςε περιουςύεσ τρύτων που
οφεύλονται εύτε ςε αμϋλεια ό υπαιτιότητα του προςωπικού του αναδόχου, ό ςτισ οποιεςδόποτε
καταςκευαςτικϋσ δραςτηριότητεσ του Αναδόχου, ό ςτην ύπαρξη του ϋργου καθ' εαυτού, βαρύνουν
αποκλειςτικϊ και μόνο τον ύδιο. Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονικό περύοδο από την υπογραφό τησ
ύμβαςησ μϋχρι και την εκπνοό του χρόνου Εγγύηςησ.
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4.8.5 ε περύπτωςη χρηςιμοπούηςησ υπεργολϊβων για την εκτϋλεςη ειδικόσ φύςησ εργαςιών, ο
Ανϊδοχοσ παραμϋνει μόνοσ και αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για τισ υπόψη εργαςύεσ.
4.8.6 Απαγορεύεται αυςτηρϊ ςτον Ανϊδοχο να προβαύνει χωρύσ προηγούμενη ϋγγραφη ϋγκριςη τησ
Τπηρεςύασ ςε οποιαδόποτε ανακούνωςη, ό δημοςύευςη ςχετικϊ με το ϋργο, ό κϊποιο τμόμα του ϋργου,
όπωσ και να επιτρϋπει την εύςοδο ςτο ϋργο αναρμόδιων προςώπων που δεν εύναι εφοδιαςμϋνα με
ϋγγραφη ϊδεια τησ Τπηρεςύασ.
ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
5.1 ΓΕΝΙΚΑ
5.1.1 Για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ ϋχουν ιςχύ ςτην παρούςα εργολαβύα :
• Η Απόφαςη ϋγκριςησ των Περιβαλλοντικών Όρων του υπ’ όψιν ϋργου, και οι ςυςτϊςεισ τησ
εγκεκριμϋνησ Μελϋτησ Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων (ΜΠΕ) με τη διευκρύνηςη ότι, όπου αναφϋρεται
"ευθύνη του Κυρύου του ϋργου" ςε θϋματα εκτϋλεςησ οποιαςδόποτε εργαςύασ θα νοεύται "ευθύνη του
Αναδόχου".
• Σα αναφερόμενα ςτα λοιπϊ τεύχη δημοπρϊτηςησ και ςε περύπτωςη αςυμφωνύασ αυτών, κατιςχύουν
τα αναφερόμενα ςτην Απόφαςη ϋγκριςησ Περιβαλλοντικών Όρων.
• ε κϊθε περύπτωςη, εύτε υπϊρχουν περιβαλλοντικού όροι εύτε υπϊρχει υπαγωγό ςε Π.Π.Δ. εύτε υπϊρχει
απαλλαγό θα τηρεύται η περιβαλλοντικό Νομοθεςύα.
5.1.2 Επειδό η εκτϋλεςη του ϋργου θα γύνει ςύμφωνα με τισ κατευθύνςεισ τησ μελϋτησ τησ Τπηρεςύασ και
τουσ λοιπούσ όρουσ δημοπρϊτηςησ, ο Ανϊδοχοσ δεν εύναι υπεύθυνοσ για τα διατεταγμϋνα ςτοιχεύα των
μόνιμων ϋργων, διατηρεύται όμωσ η ευθύνη του ςτισ καταςκευαςτικϋσ μεθόδουσ, χρόςεισ υλικών,
δημιουργύασ και λειτουργύασ εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων, διαμορφώςεων των
ϋργων, απαιτόςεισ κατϊ τη διϊρκεια τησ καταςκευόσ, και ςτοιχεύα των μόνιμων ϋργων για τα οπούα
υπϊρχει επιλογό βϊςει των μελετών που θα εκπονηθούν από αυτόν.
5.1 ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΣΕΛΕΙΨΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
Οι απαιτόςεισ προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ για το τελειωμϋνο ϋργο πρϋπει να περιλαμβϊνονται ςτο
ςχεδιαςμό του ϋργου και όςον αφορϊ ςτον Ανϊδοχο, ιςχύουν οι απαιτόςεισ ςυμμόρφωςόσ τουπροσ τισ
προδιαγραφϋσ εκτϋλεςησ των εργαςιών ςε ςυνδυαςμό με όςα αναφϋρθηκαν ςτην παραπϊνω
παρϊγραφο
5.1.2.Πϋραν των ανωτϋρω, μετϊ την ϋκδοςη βεβαύωςησ περαύωςησ του ϋργου και πριν την τελικό
επιμϋτρηςη, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτον πλόρη καθαριςμό των εργοταξύων, ςτην αποξόλωςη όλων
των προςωρινών εγκαταςτϊςεων, ςτην αποκομιδό όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρόςτων και
κϊθε ϊλλου κατϊλληλου μϋτρου, ώςτε τελικϊ η επιρροό του εκτελεςθϋντοσ ϋργου ςτο περιβϊλλον να
εύναι η ελϊχιςτη δυνατό.
5.2 ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
5.2.1 Όλεσ οι εγκαταςτϊςεισ και τα ϋργα τα απαραύτητα για την οργϊνωςη και λειτουργύα του
εργοταξύου θα πρϋπει να καταςκευϊζονται και να λειτουργούν κατϊ τϋτοιο τρόπο ώςτε να
επιτυγχϊνεται:
• Αποφυγό ό ελαχιςτοπούηςη των διαταραχών του περιβϊλλοντοσ.
• Ελαχιςτοπούηςη κατϊτμηςησ ενοτότων χρόςεων γησ.
• Ελαχιςτοπούηςη των οποιωνδόποτε δεςμεύςεων που προκαλεύ το ϋργο για περαιτϋρω ανϊπτυξη τησ
περιοχόσ.
• Λόψη καταλλόλων μϋτρων προςταςύασ τησ τυχόν υπϊρχουςασ βλϊςτηςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ
καταςκευόσ των ϋργων, ώςτε να μην υπϊρξει καμιϊ παρϋμβαςη ςτο υπϊρχον φυςικό περιβϊλλον, εκτόσ
από την απαραύτητη ζώνη για την καταςκευό του ϋργου, που θα πρϋπει αυςτηρϊ να καθοριςθεύ εκ των
προτϋρων. Ειδικότερα κατϊ τη λειτουργύα του εργοταξύου θα πρϋπει να ελαχιςτοποιηθεύ η καταςτροφό
του πραςύνου. Για την καταςτροφό δαςικών περιοχών, όταν αυτό εύναι αναπόφευκτη, θα πρϋπει να
υπϊρχει η ϊδεια τησ αρμόδιασ Αρχόσ. Μετϊ το πϋρασ του Ϊργου θα πρϋπει να γύνει πλόρησ
αποκατϊςταςη.
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5.2.2 Θα πρϋπει να αποφευχθούν εκτεταμϋνα ϋργα για εργοτϊξια. Αν κϊτι τϋτοιο εύναι απαραύτητο, αυτϊ
θα γύνουν με βϊςη προεγκεκριμϋνα από την Τπηρεςύα ςχϋδια και μόνο μετϊ από ςχετικό ϊδεια και θα
απομακρυνθούν εντελώσ μετϊ το πϋρασ των εργαςιών καταςκευόσ του ϋργου, αποκαθιςτώντασ πλόρωσ
το περιβϊλλον.
5.2.3 Θα πρϋπει να γύνει πλόρησ ϋλεγχοσ των κϊθε φύςησ αποβλότων, και να τηρούνται οι παρακϊτω
όροι:
• Επιβϊλλεται να εξαςφαλιςθεύ η ςυγκϋντρωςη των λυμϊτων του εργοταξύου ςε ςτεγανούσ βόθρουσ και
η μεταφορϊ /διϊθεςό τουσ ςε χώρουσ που θα υποδεύξουν οι αρμόδιεσ Αρχϋσ.
• Ανϊλογη ςυγκϋντρωςη και διϊθεςη απαιτεύται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του εργοταξύου, όπωσ
λϊδια - πετρελαιοειδό - χημικϊ κλπ. ςε χωριςτούσ βόθρουσ απ 'αυτούσ των λυμϊτων, απαγορευμϋνησ
απολύτωσ τησ απόρριψόσ τουσ επύ του εδϊφουσ. Ιδιαύτεροι χώροι θα απαιτηθούν και για την αποχϋτευςη
των απόνερων καθαριςμού των μονϊδων παραγωγόσ και μεταφορϊσ ςκυροδϋματοσ.
• Αποφυγό ρύπανςησ κατϊ την εκφόρτωςη των υλικών - καυςύμων κλπ. ςτο χώρο του εργοταξύου από
οποιοδόποτε μϋςο μεταφορϊσ.
• Η χρόςη οποιωνδόποτε τοξικών ουςιών θα επιτρϋπεται ύςτερα από ςχετικό ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ
και μόνον εφόςον δεν εύναι ευρεύασ διϊχυςησ.
• Αποφυγό ρύπανςησ του περιβϊλλοντοσ με προώόντα επεξεργαςύασ υλικών.
5.2.4 Ελαχιςτοπούηςη παρενοχλόςεωσ των δικτύων Ο.Κ.Ψ. Όπου αυτό εύναι αναγκαύο, απαιτεύται η
ϊμεςη αποκατϊςταςη τησ ςυνϋχειϊσ τουσ και εξαςφϊλιςη τησ δημόςιασ υγεύασ και αςφϊλειασ(κύνδυνοι
μόλυνςησ - ηλεκτροπληξύασ κλπ.).
5.2.5 Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη απόρριψησ των περιςςευμϊτων των προώόντων εκςκαφόσ ςε
χώρουσ που ϋχουν όδη καθοριςθεύ ό θα καθοριςθούν, ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα για την
απόρριψη ςτερεών αποβλότων, καθώσ και ςε προσ ανϊπλαςη χώρουσ, ςύμφωνα με τουσ όρουσ
δημοπρϊτηςησ του ϋργου και τισ προτεραιότητεσ που θα τεθούν γι'αυτό το ςκοπό από την Τπηρεςύα. Για
το λόγο αυτό, θα πρϋπει να υποβϊλει προσ ϋγκριςη, πριν από την πραγματοπούηςη των εργαςιών
αποκομιδόσ των προώόντων εκςκαφόσ, ςτην Τπηρεςύα και τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ, ςχϋδιο όπου θα
αναφϋρονται αναλυτικϊ οι χώροι απόθεςησ, τα ϋργα αποκατϊςταςησ, οι ποιότητεσ των υλικών που θα
αποτεθούν, τα δρομολόγια και ο τύποσ των φορτηγών που θα χρηςιμοποιηθούν καθώσ και κϊθε ϊλλη
λεπτομϋρεια, ςχετικϊ με την απομϊκρυνςη και απόθεςη των υλικών εκςκαφόσ, (η πιθανότητα
παρϊλληλησ εναπόθεςησ από ϊλλα ϋργα, ο φορϋασ αποκατϊςταςησ-διαχεύριςησ κλπ.). Η απόθεςη των
περιςςευμϊτων εκςκαφών θα γύνεται ςτουσ προαναφερθϋντεσ χώρουσ με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τισ
υποδεύξεισ τησ Τπηρεςύασ και των αρμοδύων Αρχών. Επιςημαύνεται ότι ο Ανϊδοχοσ του ϋργου θα εύναι
υπεύθυνοσ για την εφαρμογό των παραπϊνω και ςτην περύπτωςη υπεργολϊβων ό μιςθωμϋνων
αυτοκινότων. χετικϊ με τα παραπϊνω η Τπηρεςύα μπορεύ να επιβϊλει περιοριςμούσ ό/και
τροποποιόςεισ ςτο μικτό ό/και καθαρό φορτύο των οχημϊτων, ςτισ διαδρομϋσ αυτών και ςε κϊθε ϊλλο
ςτοιχεύο που αναφϋρεται παραπϊνω.
5.2.6 Αποφυγό ό ελαχιςτοπούηςη όχληςησ των περιούκων. Αυτό απαιτεύ :
• Ϊργα αποκατϊςταςησ τησ κυκλοφορύασ ό /και καταςκευό παρακαμπτηρύων εξυπηρϋτηςησ τησ
κυκλοφορύασ.
• Αποφυγό ρύπανςησ τησ ατμόςφαιρασ με ρυπαντϋσ, καπνό ό ςκόνη, και λόψη κατϊλληλων μϋτρων για
την τόρηςη των ςχετικών ορύων ποιότητασ εκπομπόσ (όπωσ εγκαταςτϊςεισ φύλτρων ό /και κατϊλληλεσ
επιςτρώςεισ μϋρουσ του εργοταξιακού χώρου, κλπ ).Μϋριμνα για καθαριςμό των δρόμων που
χρηςιμοποιούν τα μεταφορικϊ μϋςα του εργοταξύου, όταν αυτού εύναι κοντϊ ςε κατοικημϋνεσ περιοχϋσ .
• Αποφυγό ςχηματιςμού εςτιών μολύνςεων (π.χ. από λιμνϊζοντα νερϊ).
• Αποφυγό, ό ελαχιςτοπούηςη τησ ηχορύπανςησ, ςύμφωνα με τουσ Περιβαλλοντικούσ Όρουσ και την
ςχετικό νομοθεςύα π.χ. με χρόςη κινητών (εργοταξιακών) ηχοπεταςμϊτων όπου η ςτϊθμη του θορύβου
υπερβαύνει τα 65 dB(A) ςτο όριο του εργοταξιακού χώρου, εϊν και εφόςον υπϊρχουν παρακεύμενοι
αποδϋκτεσ.
• Περύφραξη του εργοταξιακού χώρου για:
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1) την εξαςφϊλιςη τησ δημόςιασ αςφϊλειασ
2) ελαχιςτοπούηςη τησ οπτικόσ όχληςησ κατϊ το εφικτό.
• όμανςη /επιςόμανςη των χώρων εργαςύασ για τη διαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ.
ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΛΗΡΨΜΕ - ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
6.1 ΕΠΙΜΕΣΡΗΕΙ
6.1.1 Για τισ Επιμετρόςεισ ιςχύουν γενικϊ οι διατϊξεισ του ϊρθρου 151 του Ν. 4412/2016.
Ο τρόποσ επιμϋτρηςησ των διαφόρων ειδών εργαςιών εύναι αυτόσ που καθορύζεται από τοτιμολόγιο, και
τα λοιπϊ Σεύχη Δημοπρϊτηςησ. Για κϊθε εύδοσ εργαςιών για τισ οπούεσ τυχόν δεν ορύζεται ςτα
παραπϊνω τεύχη τρόποσ επιμϋτρηςησ, επιμετρούνται και πληρώνονται οι μονϊδεσ που ϋχουν
πραγματικϊ εκτελεςθεύ.
6.1.2 Οι καταχωρόςεισ ςτα επιμετρητικϊ φύλλα πρϋπει να γύνονται με κϊθε δυνατό ακρύβεια και, εφόςον
απαιτεύται, να ςυμπληρώνονται με ςκαριφόματα ό ςχϋδια ό οποιαδόποτε ϊλλα ςτοιχεύα κρύνεται
ςκόπιμο. Η Τπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα να αρνεύται την καταχώρηςη ςτα επιμετρητικϊ φύλλα
ελαττωματικών εργαςιών ό ακατϊλληλων υλικών. Διευκρινύζεται ακόμη ότι ςε καμύα περύπτωςη η
καταχώρηςη ςτα επιμετρητικϊ φύλλα δεν αποτελεύ απόδειξη ότι η εργαςύα εύναι ικανοποιητικό ό ϋχουν
χρηςιμοποιηθεύ τα υλικϊ κατϊλληλα.
6.1.3 Εργαςύεσ των οπούων οι πραγματικϋσ διαςτϊςεισ διαφϋρουν από αυτϋσ των εγκεκριμϋνων ςχεδύων,
μπορεύ κατϊ την απόλυτη κρύςη τησ Τπηρεςύασ να γύνουν δεκτϋσ, εφόςον δεν τύθεται ςε κύνδυνο η
αςφϊλεια του ϋργου και δεν δημιουργεύται κακοτεχνύα.
Με την προώπόθεςη τησ προηγούμενησ παραγρϊφου οι εργαςύεσ επιμετρούνται και πληρώνονται με
βϊςη:
• Σισ διςτϊςεισ των εγκεκριμϋνων ςχεδύων αν οι πραγματικϋσ διςτϊςεισ εύναι μεγαλύτερεσ όύςεσ αυτών
• Σισ πραγματικϋσ διαςτϊςεισ ςε περύπτωςη που αυτϋσ εύναι μικρότερεσ αυτών των εγκεκριμϋνων
ςχεδύων.
6.1.4 Ο Ανϊδοχοσ απαγορεύεται να καλύψει τα αφανό τμόματα του ϋργου προτού να ληφθούν τα
ςτοιχεύα
για την ςύνταξη των ςχετικών επιμετρόςεων και πρωτοκόλλων.
6.1.5 Όλα τα επιμετρητικϊ ςτοιχεύα υποβϊλλονται από τον Ανϊδοχο ςτην Τπηρεςύα εκτυπωμϋνα ςε
χαρτύ και ςε επεξεργϊςιμο ηλεκτρονικό αρχεύο (word, excel), ςτη μορφό που θα ςυμφωνηθεύ με την
Τπηρεςύα. Η ςχετικό δαπϊνη βαρύνει τον Ανϊδοχο και εύναι ανηγμϋνη ςτην προςφορϊ του.
6.1.6 Κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου τηρεύται με μϋριμνα και ευθύνη του Αναδόχου βιβλύο καταμϋτρηςησ
αφανών εργαςιών ςε βιβλιοδετημϋνα τεύχη με διπλότυπεσ αριθμημϋνεσ ςελύδεσ.
6.2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ - ΠΛΗΡΨΜΕ
6.2.1 Οι πιςτοποιόςεισ για τισ εργαςύεσ που θα εκτελεςθούν θα ςυντϊςςονται με μϋριμνα και ευθύνη του
Αναδόχου, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 152 του Ν. 4412/2016 και θα υποβϊλλονται ςτην
Τπηρεςύα.
6.2.2 Πριν από κϊθε προώθηςη λογαριαςμού για πληρωμό από τον υπόλογο του ϋργου θα
προςκομύζονται από τον Ανϊδοχο, πϋρα από τα λοιπϊ δικαιολογητικϊ και τα παραςτατικϊ καταβολόσ
των κρατόςεων που προβλϋπεται.
6.2.3 Κϊθε λογαριαςμόσ υποβϊλλεται από τον Ανϊδοχο ςτην Τπηρεςύα εκτυπωμϋνοσ ςε χαρτύ και ςε
επεξεργϊςιμο ηλεκτρονικό αρχεύο ςτην μορφό που θα ςυμφωνηθεύ με την Τπηρεςύα. Η ςχετικό δαπϊνη
βαρύνει τον Ανϊδοχο και εύναι ανηγμϋνη ςτην προςφορϊ του.
6.2.4 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν την ζναρξη του ζργου και κάθε φορά που εκδίδει ςχετικό λογαριαςμό
να παραδίδει ςτην υπηρεςία ςε ηλεκτρονική μορφή (usb stick) φωτογραφίεσ από την πορεία
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υλοποίηςησ του ζργου ωσ απαραίτητο ςτοιχεία τεκμηρίωςησ τησ παραλαβήσ του οποιαδήποτε ςταδίου του
ζργου. Η ςχετική δαπάνη βαρφνει τον Ανάδοχο και είναι ανηγμζνη ςτην προςφορά του.
6.3 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΟΥΕΛΟ ΑΝΑΔΟΦΟΤ - ΕΠΙΒΑΡΤΝΕΙ
6.3.1 Σο ποςοςτό για γενικϊ και επιςφαλό ϋξοδα, όφελοσ εργολϊβου κλπ εύναι δϋκα οκτώ ςτα εκατό
(18%) τησ αξύασ των εργαςιών, που υπολογύζεται με βϊςη τισ τιμϋσ του υμβατικού Σιμολογύου καιτων
τυχόν Νϋων Σιμών Μονϊδασ.
6.3.2 Κϊθε τιμό μονϊδασ του τιμολογύου προςφορϊσ περιλαμβϊνει γενικϊ όλεσ τισ κϊθε εύδουσ
επιβαρύνςεισ ςτα υλικϊ από φόρουσ, τϋλη, δαςμούσ, ειδικούσ φόρουσ, κρατόςεισ κλπ. Και ειδικότερα
όλεσ τισ κϊθε εύδουσ επιβαρύνςεισ ςτα υλικϊ που αναφϋρονται ςτουσ Γενικούσ Όρουσ του Σιμολογύου και
ςτα λοιπϊ τεύχη δημοπρϊτηςησ.
6.3.3 Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταβϊλει τισ προβλεπόμενεσ κρατόςεισ, που καθορύζονται από το
Δημόςιο λογιςτικό και την Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ, και κϊθε ϊλλησ νόμιμησ κρϊτηςησ υπϋρ του
Δημοςύου ό τρύτων ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ ϊρθ.53 παρ.7 περύπτ .θ του Ν. 4412/2016 .
6.3.4 Σον ανϊδοχο βαρύνουν όλεσ οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ και αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ για την
αςφϊλιςη του προςωπικού ωσ προσ τουσ διϊφορουσ αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ ΙΚΑ κλπ.
6.3.5 Ο Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.) επύ των τιμολογύων ειςπρϊξεων του Αναδόχου επιβαρύνει
τον ΚτΕ.
6.4 ΣΙΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΨΝ ΕΡΓΑΙΨΝ
Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να εκτελϋςει το ϋργο όπωσ θα τροποποιηθεύ κατϊ εύδοσ και ποςότητεσ
από την Τπηρεςύα. την περύπτωςη αυτό η ςύνταξη νϋων τιμών μονϊδασ θα γύνει ςύμφωνα με το ϊρθρο
156 του Ν. 4412/2016 και με την εφαρμογό των νϋων περιγραφικών τιμολογύων του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ & ΔΙΚΣΤΨΝ και των ςχετικών
υπουργικών αποφϊςεων και εγκυκλύων.
Για τα εύδη των εργαςιών, που δεν περιλαμβϊνονται εισ τα ανωτϋρω τιμολόγια θα λαμβϊνεται υπόψη
κϊθε ϊλλη εγκεκριμϋνη από το Τπουργεύο ανϊλυςη, περιϋχουςα τα αντύςτοιχα αυτϊ εύδη των εργαςιών
π.χ. ΑΣΗΕ κλπ.
6.5 ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΨΝ ΕΡΓΨΝ
6.5.1 Για την αναθεώρηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ των ϋργων ιςχύουν οι διατϊξεισ που καθορύζονται από
το ϊρθρο 153 του Ν. 4412/2016.
6.5.2 ε κϊθε Λογαριαςμό, για τον προςδιοριςμό τησ αναθεώρηςησ θα υποβϊλλεται Πύνακασ κατανομόσ
εργαςιών.
6.6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ
6.6.1 Για την περύπτωςη εκτϋλεςησ απολογιςτικών εργαςιών ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 154 του
Ν. 4412/2016.
6.7 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
6.7.1 Για την τροποπούηςη του ποςού τησ ςύμβαςησ, των ποςοτότων εργαςιών που προβλϋπονται ςτον
προώπολογιςμό του ϋργου, ό την προςθόκη νϋων εργαςιών, ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 156 του Ν.
4412/2016.
6.7.2 Eφ’ όςον προταθεύ τροποπούηςη των εγκεκριμϋνων μελετών θα καλεύται ο μελετητόσ που τισ
ςυνϋταξε προκειμϋνου να διατυπώςει τισ απόψεισ του. Γενικϊ, για την τροποπούηςη τησ μελϋτησ μετϊ
την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του ϊρθρου 144 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7 : ΑΠΟΣΤΠΨΗ ΣΗ ΜΟΡΥΗ ΣΟΤ ΥΤΙΚΟΤ ΕΔΑΥΟΤ.

12

7.1 ΓΕΝΙΚΑ
Πριν την ϋναρξη οποιωνδόποτε αποτυπώςεων υπϊρχουςασ κατϊςταςησ ό /και καταςκευών, ο Ανϊδοχοσ
οφεύλει να ενημερώνει γραπτϊ την Τπηρεςύα ΣΟΤΛΑΦΙΣΟΝ πϋντε εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν την εκτϋλεςη
μετρόςεων, ώςτε να υπϊρχει δυνατότητα ενημϋρωςησ όλων των ενδιαφερομϋνων μερών ώςτε να
παρύςτανται ςτισ αποτυπώςεισ.
7.1.1 Μϋςα ςτην προθεςμύα που αναφϋρεται ςτο Ωρθρο Α-2 τησ παρούςασ και οπωςδόποτε πριν από την
ϋναρξη εκτϋλεςησ χωματουργικών εργαςιών, ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ϋχει ολοκληρώςει, για όλο το ϋργο
την αποτύπωςη τησ μορφόσ του φυςικού εδϊφουσ (π.χ. αναπαςςϊλωςη ϊξονα ςτα τμόματα που ϋχει
γύνει παςςϊλωςη, παςςϊλωςη ςτα τμόματα που ο ϊξονασ ϋχει προςδιοριςθεύ αναλυτικϊ χωρύσ
παςςϊλωςη επύ του εδϊφουσ, ϋλεγχοσ υπαρχουςών υψομετρικών αφετηριών ό/και εγκατϊςταςη νϋων,
εφόςον τούτο απαιτεύται, λόψη διατομών κλπ.) ςε όλο το εύροσ κατϊληψησ του ϋργου.
7.1.2 Οι εργαςύεσ αποτύπωςησ θα ελϋγχονται κατϊ την εκτϋλεςό τουσ από τη Διευθύνουςα Τπηρεςύα και
θα παραλαμβϊνονται από αυτόν με ςύνταξη ςχετικού πρωτοκόλλου.
Οι ανωτϋρω εργαςύεσ ελϋγχου και παραλαβόσ θα πραγματοποιούνται από κλιμϊκιο τησ Διευθύνουςασ
Τπηρεςύασ που θα περιλαμβϊνει ϋμπειρουσ για το υπόψη αντικεύμενο τεχνικούσ, τα μϋλη του οπούου
(κλιμακύου) θα εύναι ςυνυπεύθυνα για την ορθότητα τησ μορφόσ του φυςικού εδϊφουσ.
7.1.3 Για το παρόν ϋργο, όπωσ νομοθετικϊ προβλϋπεται, τα ςτοιχεύα αποτύπωςησ θα παραδύδονται και
ςε ψηφιακό μορφό, ςύμφωνα με την προδιαγραφό που ακολουθεύ.
7.1.4 Οι τυχόν πρόςθετεσ υψομετρικϋσ αφετηρύεσ (REPERS) για την πύκνωςη του υπϊρχοντοσ
υψομετρικού δικτύου θα τοποθετηθούν ςε ςταθερό (ανυποχώρητο) ϋδαφοσ. Επύςησ ο ϋλεγχοσ του
υψομετρικού ςυςχετιςμού των REPERS τησ μελϋτησ θα πρϋπει να τηρεύ τισ απαιτόςεισ ακρύβειασ των
κειμϋνων διατϊξεων.
ΑΡΘΡΟ

8 : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΤ - ΜΗΣΡΨΟ ΕΡΓΟΤ - ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ –
ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ
8.1 Ο Ανϊδοχοσ θα τηρεύ καθημερινϊ ημερολόγιο ϋργου ςύμφωνα με το ϊρθρο 146 του Ν. 4412/2016και
θα ϋχει ϋνα αντύγραφο των εγκεκριμϋνων μελετών και καταςκευαςτικών ςχεδύων ςτο Γραφεύο του
Εργοταξύου.
8.2 Κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου θα καταρτιςθούν με μϋριμνα, δαπϊνη και ευθύνη του Αναδόχου,
βιβλιοδετημϋνα τεύχη με διπλότυπεσ αριθμημϋνεσ ςελύδεσ, για την τόρηςη ημερολογύων του ϋργου,
αρχεύων ποιοτικού ελϋγχου (Α.Ε.) και βιβλύου καταμϋτρηςησ αφανών εργαςιών.
8.3 ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΣΡΨΟ ΕΡΓΟΤ
8.3.1 Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να καταρτύςει και να υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα, μαζύ με την Σελικό Επιμϋτρηςη,
Μητρώο του Ϊργου ςύμφωνα με την ΔΝγ/οικ.38108/ΥΝ466/2017 (ΥΕΚ1956/7-6-2017) απόφαςη
«Περιεχόμενο του Μητρώου Ϊργου».
8.3.2 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται με μϋριμνα και δαπϊνη του, ςτη λόψη, επεξεργαςύα και παρϊδοςη ςτην
Τπηρεςύα με το μητρώο, των παρακϊτω :
 Λόψη, εκτύπωςη και παρϊδοςη τριών (3) αντιτύπων ςε ειδικό χαρτύ εκτύπωςησ φωτογραφικόσ
ποιότητασ και των ψηφιακών αρχεύων (ςε CD ό DVD, κατϊ περύπτωςη), ςειρϊσ εγχρώμων ψηφιακών
φωτογραφιών ανϊλυςησ ≥5,0 Mpixels των διαφόρων φϊςεων του Ϊργου, παραγωγόσ υλικών και
εκτϋλεςησ δοκιμών των διαφόρων φϊςεων του Ϊργου, παραγωγόσ υλικών και εκτϋλεςησ δοκιμών.
 Μια βιντεοςκόπηςη με ψηφιακό Βιντεοκϊμερα (mini DV) με ανϊλυςη αιςθητόρα ≥1,07 Mpixels,
ςυνολικόσ διϊρκειασ όχι μικρότερησ τησ μύασ ώρασ, ςτην οπούα θα παρουςιϊζεται όλο το φϊςμα
καταςκευόσ του ϋργου (φϊςεισ καταςκευόσ ςύμφωνα με το εγκεκριμϋνο χρονοδιϊγραμμα, παραγωγό
υλικών και εκτϋλεςη απαραύτητων δοκιμών). Σα ςχόλια τησ ταινύασ, μεταξύ ϊλλων, να δύνουν ϋμφαςη
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ςτισ δρϊςεισ και τα μϋτρα που εφαρμόςτηκαν για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και την
ποιότητα του ϋργου. Θα παραδοθούν ςτην Τπηρεςύα δύο (2) ολοκληρωμϋνα αντύτυπα.
8.3.3 Παρϊλειψη υποβολόσ του Μητρώου του Ϊργου ςυνεπϊγεται τη μη υπογραφό τησ τελικόσ
επιμϋτρηςησ, επύ πλϋον ςυνεπϊγεται την ςύνταξη και εκτύπωςό του από την Τπηρεςύα ςε βϊροσ και για
λογαριαςμό των Αναδόχων και πρόςθετη ποινικό ρότρα ύςη με το τρύα τοισ χιλύοισ (3‰) του αρχικού
ςυμβατικού ποςού.
8.3.4 Οι δαπϊνεσ για την τόρηςη των παραπϊνω ςτοιχεύων περιλαμβϊνονται κατϊ ανοιγμϋνο τρόπο ςτισ
τιμϋσ μονϊδασ των εργαςιών τησ προςφορϊσ του Αναδόχου.
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ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΨΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ - ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΦΟΤ - ΤΓΙΕΙΝΗ
ΚΑΙ ΑΥΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΨΝ.
9.1 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΨΝ ΕΡΓΨΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ
9.1.1 Κατϊ την υπογραφό τησ ύμβαςησ καταςκευόσ του ϋργου ο Ανϊδοχοσ θα δηλώςει ςτην Τπηρεςύα
τον Αντύκλητό του, την διεύθυνςη των κεντρικών γραφεύων του καθώσ και το εντεταλμϋνο προςωπικό
που θα βρύςκεται ςε αυτϊ. Θα δηλώςει επύςησ με την υπογραφό τησ ύμβαςησ καταςκευόσ του ϋργου
(ςύμφωνα με το ϊρθρο Α-1τησ Ε..Τ.) τον Προώςτϊμενο του εργοταξιακού γραφεύου , ο οπούοσ :
(α) θα εύναι ϋμπειροσ διπλωματούχοσ πολιτικόσ μηχανικόσ απόφοιτοσ Ελληνικού Ανώτατου Ιδρύματοσ, ό
Πτυχιούχοσ Μηχανικόσ απόφοιτοσ Ανώτερου Ιδρύματοσ ό ϊλλησ ιςότιμησ χολόσ, 5ετούσ τουλϊχιςτον
εμπειρύασ, με καταςκευαςτικό πεύρα ςημαντικών ϋργων οδοποιύασ, που θα διορύζεται από τον Ανϊδοχο
ύςτερα από ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ.
(β) θα εύναι πλόρουσ και αποκλειςτικόσ απαςχόληςησ για το υπ' όψη ϋργο και η απουςύα τουαπό το
εργοτϊξιο θα εύναι αιτιολογημϋνη και θα οφεύλεται μόνο ςε εκτόσ εργοταξύου απαςχόληςό του με θϋματα
που θα αφορούν αυςτηρϊ ςτο υπόψη ϋργο. Όταν απουςιϊζει ωσ ανωτϋρω, θα υπϊρχει ςτο εργοτϊξιο ο
αντικαταςτϊτησ του, που θα εύναι μηχανικόσ από το υπόλοιπο προςωπικό. Για τον αντικαταςτϊτη θα
πρϋπει επύςησ να υπϊρχει η ςύμφωνη γνώμη τησ Τπηρεςύασ.
(γ) θα εύναι πλόρωσ εξουςιοδοτημϋνοσ να εκπροςωπεύ τον Ανϊδοχο ςε όλα τα θϋματα του εργοταξύου,
περιλαμβανομϋνησ τησ παραλαβόσ των εντολών, ειδοποιόςεων, οδηγιών ό παρατηρόςεων τησ
Τπηρεςύασ επύ τόπου του ϋργου και τησ υπογραφόσ κϊθε εγγρϊφου και ςτοιχεύου, που η υπογραφό του
προβλϋπεται επύ τόπου του ϋργου (παραλαβϋσ, επιμετρητικϊ φύλλα, ημερολόγια κλπ).
(δ) θα εύναι αρμόδιοσ για την ϋντεχνη, ϊρτια και αςφαλό εκτϋλεςη των εργαςιών και για την λόψη και
εφαρμογό των απαιτούμενων μϋτρων προςταςύασ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων ςτο ϋργο, καθώσ και
κϊθε τρύτου.
9.1.2 Ο Προώςτϊμενοσ του εργοταξιακού γραφεύου πρϋπει να υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα υπεύθυνη
δόλωςη, με την οπούα να αποδϋχεται το διοριςμό του και τισ ευθύνεσ του. Ομούωσ και ο αναπληρωτόσ
του.
9.1.3 Η Τπηρεςύα δύναται ,κατϊ την απόλυτη κρύςη τησ, να ανακαλϋςει την ϋγγραφη ϋγκριςό τησ για τον
οριςμό οποιουδόποτε από τα παραπϊνω πρόςωπα, οπότε ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να το απομακρύνει
και να το αντικαταςτόςει με ϊλλο, του οπούου ο διοριςμόσ θα υπόκειται επύςησ ςτην ϋγγραφη ϋγκριςη
τησ Τπηρεςύασ.
Επύςησ η Τπηρεςύα μπορεύ να διατϊςςει την ςτελϋχωςη του εργοταξύου με πρόςθετο προςωπικό, όταν
κατϊ την κρύςη τησ εύναι απαραύτητο.
Ρητϊ καθορύζεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψη προςώπων του Αναδόχου ςε καμιϊ περύπτωςη δεν
απαλλϊςςει τον τελευταύο από τισ ευθύνεσ του και τισ υποχρεώςεισ του, ο δε Ανϊδοχοσ παραμϋνει
πϊντοτε αποκλειςτικϊ και εξ ολοκλόρου υπεύθυνοσ απϋναντι ςτην Τπηρεςύα.
9.2 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ
9.2.1 Ο ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη για την τόρηςη των διατϊξεων τησ εργατικόσ νομοθεςύασ, των
διατϊξεων και κανονιςμών για την πρόληψη ατυχημϊτων ςτο προςωπικό του, ό ςτο προςωπικό του
φορϋα του ϋργου, ό ςε οποιονδόποτε τρύτο, ώςτε να εξαλεύφονται ό να ελαχιςτοποιούνται οι κύνδυνοι
ατυχημϊτων ό επαγγελματικών αςθενειών κατϊ την φϊςη καταςκευόσ του ϋργου , ςύμφωνα με το
ϊρθρο 138 του Ν4412/2016.
9.2.2 τα πλαύςια τησ ευθύνησ του, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται :
α. Να εκπονεύ κϊθε ςχετικό μελϋτη (ςτατικό ικριωμϊτων, μελϋτη προςωρινόσ ςόμανςησ ϋργων κλπ.) και
να λαμβϊνει όλα τα ςχετικϊ μϋτρα Ν. 4412/2016 (αρθ. 138 ).
β. Να λαμβϊνει μϋτρα προςταςύασ ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα ςτο χϋδιο Αςφϊλειασ και
Τγεύασ(ΑΤ), όπωσ αυτό ρυθμύζεται με τισ αποφϊςεισ του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-301,ΔΕΕΠΠ/85/14-05-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιϊγραμμα των εργαςιών, καθώσ και
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τισ ενδεχόμενεσ τροποποιόςεισ ό ϊλλεσ αναγκαύεσ αναπροςαρμογϋσ των μελετών κατϊ τη φϊςη τησ
μελϋτησ και τησ καταςκευόσ του ϋργου : Ν. 4412/2016 (αρθ. 138).
γ. Να επιβλϋπει ανελλιπώσ την ορθό εφαρμογό των μϋτρων αςφϊλειασ και υγεύασ των εργαζομϋνων, να
τουσ ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα τησ τόρηςησ των μϋτρων αυτών κατϊ την εργαςύα,
να ζητϊ τη γνώμη τουσ και να διευκολύνει τη ςυμμετοχό τουσ ςε ζητόματα αςφϊλειασ και υγεύασ :
ΠΔ1073/81(αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). Για την ςωςτό εφαρμογό τησ παρ.γ
ςτουσ αλλοδαπούσ εργαζόμενουσ, εύναι αυτονόητο ότι η γνώςη από αυτούσ τησ ελληνικόσ γλώςςασ
κρύνεται απαραύτητη ώςτε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογόσ των
μϋτρων αςφϊλειασ και υγεύασ (εκτόσ ειδικών περιπτώςεων όπου τμόμα ό όλο το ϋργο ϋχει αναλϊβει νακ
αταςκευϊςει ξϋνη εξειδικευμϋνη εταιρεύα).
9.2.3 ύμφωνα με τα προαναφερόμενα τησ παρ. 2, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ τα ακόλουθα:
9.2.3.1 Εκ των προτϋρων γνωςτοπούηςη - χϋδιο Αςφϊλειασ Τγεύασ( ΑΤ ) - Υϊκελοσ Αςφϊλειασ Τγεύασ
(ΥΑΤ) και ςυγκεκριμϋνα :
α. Να διαβιβϊςει ςτην αρμόδια επιθεώρηςη εργαςύασ πριν από την ϋναρξη των εργαςιών, την εκ των
προτϋρων γνωςτοπούηςη, ςύμφωνα με την ιςχύουςα Νομοθεςύα. Η γνωςτοπούηςη καταρτύζεται
ςύμφωνα με το παρϊρτημα ΙΙΙ του ϊρθρου 12 του ΠΔ 305/96.
β. Να ακολουθόςει τισ υποδεύξεισ / προβλϋψεισ των ΑΤ-ΥΑΤ τα οπούα αποτελούν τμόμα τησ τεχνικόσ
μελϋτησ του ϋργου (οριςτικόσ ό εφαρμογόσ) ςύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρθ.3 παρ.8) και την
ΤΑΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ η οπούα ενςωματώθηκε ςτο Ν. 4412/2016 (αρθ. 138 παρ.7).
γ. Να αναπτύξει, να προςαρμόςει και να ςυμπληρώςει τα ΑΤ-ΥΑΤ τησ μελϋτησ (τυχόν παραλόψεισ που
θα διαπιςτώςει ο ύδιοσ ό που θα του ζητηθούν από την Τπηρεςύα), ςύμφωνα με την μεθοδολογύα που θα
εφαρμόςει ςτο ϋργο ανϊλογα με την καταςκευαςτικό του δυςκολύα, τισ ιδιαιτερότητϋσ του, κλπ
(μϋθοδοσ καταςκευόσ, ταυτόχρονη εκτϋλεςη φϊςεων εργαςιών, πολιτικό αςφϊλειασ, οργϊνωςη,
εξοπλιςμόσ, κλπ).
δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΑΤ-ΥΑΤ ώςτε να περιληφθούν ςε αυτϊ εργαςύεσ που θα προκύψουν λόγω
τροποπούηςησ τησ εγκεκριμϋνησ μελϋτησ και για τισ οπούεσ θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την
ιςχύουςα νομοθεςύα, μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΤΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002(παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ η οπούα ενςωματώθηκε ςτο Ν. 4412/2016 (αρθ. 138
παρ.7).
ε. Να τηρόςει τα ΑΤ-ΥΑΤ ςτο εργοτϊξιο, κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και
ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΤΠΕΦΨΔΕ και να τα ϋχει ςτη διϊθεςη των ελεγκτικών
αρχών.
ςτ. υμπληρωματικϋσ αναφορϋσ ςτο χϋδιο Αςφϊλειασ Τγεύασ (ΑΤ) και ςτο Υϊκελο Αςφϊλειασ
Τγεύασ(ΥΑΤ). Σο ΑΤ αποςκοπεύ ςτην πρόληψη και ςτον περιοριςμό των κινδύνων για τουσ
εργαζόμενουσ και για τα ϊλλα εμπλεκόμενα μϋρη που παρευρύςκονται ςτο εργοτϊξιο κατϊ τη διϊρκεια
καταςκευόσ του ϋργου.
Αντύςτοιχα ο ΥΑΤ αποςκοπεύ ςτην πρόληψη και ςτον περιοριςμό των κινδύνων για όςουσ μελλοντικϊ
αςχοληθούν με τη ςυντόρηςη ό την επιςκευό του ϋργου.
1. Σο περιεχόμενο του ΑΤ και του ΥΑΤ αναφϋρεται ςτο ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.5- 7) και ςτισ ΤΑ
:ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ οι οπούεσ
ενςωματώθηκαν ςτο Ν. 4412/2016 (αρθ. 138 παρ.7).
2. Η υποχρϋωςη εκπόνηςησ ΑΤ προβλϋπεται ςύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν :
α. ύμφωνα την μελϋτη απαιτεύται υντονιςτόσ κατϊ την φϊςη τησ καταςκευόσ, δηλ. όταν θα
απαςχοληθούν περιςςότερα του ενόσ ςυνεργεύα ςτην καταςκευό.
β. Οι εργαςύεσ που πρόκειται να εκτελεςτούν ενϋχουν ιδιαύτερουσ κινδύνουσ :Π.Δ.305/96
(αρθ.12παρϊρτημα ΙΙ).
γ. Απαιτεύται εκ των προτϋρων γνωςτοπούηςη ςτην αρμόδια επιθεώρηςη εργαςύασ.
δ. Για την ϋναρξη των οικοδομικών εργαςιών, επιβϊλλεται με ευθύνη του κυρύου ό του ϋχοντοσ νόμιμο
δικαύωμα: θεώρηςη του ςχεδύου και του φακϋλου αςφϊλειασ και υγεύασ (ΑΤ,ΥΑΤ) του ϋργου από την
αρμόδια Επιθεώρηςη Εργαςύασ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 7 παρ.1 εδϊφιο α΄ του Ν 4030/2011
(ΥΕΚ249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματϋα του .ΕΠ.Ε.
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3. Ο ΥΑΤ καθιερώνεται ωσ απαραύτητο ςτοιχεύο για την προςωρινό και την οριςτικό παραλαβό κϊθε
Δημόςιου Ϊργου : ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ, η οπούα ενςωματώθηκε ςτο
Ν.4412/2016 (αρθ. 170).
4. Μετϊ την αποπερϊτωςη του ϋργου, ο ΥΑΤ φυλϊςςεται με ευθύνη του Κυρύου του Ϊργου και το
ςυνοδεύει καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ζωόσ του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΤΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ.
5. Διευκρινύςεισ ςχετικϊ με την εκπόνηςη του ΑΤ και την κατϊρτιςη του ΥΑΤ περιλαμβϊνονται ςτην
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ
9.2.3.2 Ανϊθεςη καθηκόντων ςε τεχνικό αςφαλεύασ, γιατρό εργαςύασ – τόρηςη ςτοιχεύων αςφϊλειασ και
υγεύασ
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται :
α. Να αναθϋςει καθόκοντα τεχνικού αςφαλεύασ αν ςτο ϋργο απαςχολόςει λιγότερουσ από 50
εργαζόμενουσ
ςύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθϋςει καθόκοντα τεχνικού αςφαλεύασ και ιατρού εργαςύασ, αν απαςχολόςει ςτο ϋργο 50 και
ϊνω εργαζόμενουσ, ςύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ϋωσ 25).
γ. Σα παραπϊνω καθόκοντα μπορεύ να ανατεθούν ςε εργαζόμενουσ ςτην επιχεύρηςη ό ςε ϊτομα εκτόσ
τησ επιχεύρηςησ ό να ςυναφθεύ ςύμβαςη με τισ Εξωτερικϋσ Τπηρεςύεσ Προςταςύασ και Πρόληψησ ό να
ςυνδυαςτούν αυτϋσ οι δυνατότητεσ. Η ανϊθεςη καθηκόντων ςε ϊτομα εντόσ τησ επιχεύρηςησ γύνεται
εγγρϊφωσ από τον ανϊδοχο και αντύγραφό τησ κοινοποιεύται ςτην τοπικό Επιθεώρηςη Εργαςύασ,
ςυνοδεύεται δε απαραύτητα από αντύςτοιχη δόλωςη αποδοχόσ : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. τα πλαύςια τ ων υποχρεώςεων τ ου αναδόχου καθώσ και των : τεχνικού αςφαλεύασ και ιατρού
εργαςύασ, εντϊςςεται και η υποχρεωτικό τόρηςη ςτο εργοτϊξιο, των ακόλουθων ςτοιχεύων :
1. Γραπτό εκτύμηςη προσ τον ανϊδοχο, από τουσ τεχνικό αςφϊλειασ και ιατρό εργαςύασ, των
υφιςταμϋνων κατϊ την εργαςύα κινδύνων για την αςφϊλεια και την υγεύα, ςυμπεριλαμβανομϋνων
εκεύνων που αφορούν ομϊδεσ εργαζομϋνων που εκτύθενται ςε ιδιαύτερουσ κινδύνουσ Ν.3850/10 (αρ.43
παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλύο υποδεύξεων τεχνικού αςφαλεύασ και γιατρού εργαςύασ ςτο οπούο θα αναγρϊφουν τισ υποδεύξεισ
τουσ ο Σεχνικόσ αςφαλεύασ και ο γιατρόσ εργαςύασ Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να λαμβϊνει ενυπόγραφα γνώςη των υποδεύξεων αυτών.
Σο βιβλύο υποδεύξεων τεχνικού αςφαλεύασ και γιατρού εργαςύασ ςελιδομετρεύται και θεωρεύται από την
αρμόδια επιθεώρηςη εργαςύασ.
Αν ο ανϊδοχοσ διαφωνεύ με τισ γραπτϋσ υποδεύξεισ και ςυμβουλϋσ του τεχνικού ό του ιατρού εργαςύασ
(Ν3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφεύλει να αιτιολογεύ τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεύ και ςτην Επιτροπό
Τγεύασ και Αςφϊλειασ (Ε.Τ.Α.Ε) ό ςτον εκπρόςωπο των εργαζομϋνων των οπούων η ςύςταςη και οι
αρμοδιότητεσ προβλϋπονται από τα ϊρθρα 4και 5 του Ν.3850/10.
ε περύπτωςη διαφωνύασ η διαφορϊ επιλύεται από τον επιθεωρητό εργαςύασ και μόνο.
3. Βιβλύο ατυχημϊτων ςτο οπούο θα περιγρϊφεται η αιτύα και η περιγραφό του ατυχόματοσ και να το
θϋτει ςτη διϊθεςη των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).Σα μϋτρα που λαμβϊνονται για την
αποτροπό επανϊληψησ παρόμοιων ατυχημϊτων, καταχωρούνται ςτο βιβλύο υποδεύξεων τεχνικού
αςφαλεύασ. Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να αναγγϋλλει ςτισ αρμόδιεσ επιθεωρόςεισ εργαςύασ, ςτισ πληςιϋςτερεσ
αςτυνομικϋσ αρχϋσ και ςτισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του αςφαλιςτικού οργανιςμού ςτον οπούο υπϊγεται ο
εργαζόμενοσ όλα τα εργατικϊ ατυχόματα εντόσ 24 ωρών και εφόςον πρόκειται περύ ςοβαρού
τραυματιςμού ό θανϊτου, να τηρεύ αμετϊβλητα όλα τα ςτοιχεύα που δύναται να χρηςιμεύςουν για
εξακρύβωςη των αιτύων του ατυχόματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατϊλογο των εργατικών ατυχημϊτων που εύχαν ωσ ςυνϋπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα
εργαςύασ
μεγαλύτερη των τριών εργϊςιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φϊκελο κϊθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
9.2.3.3 Ημερολόγιο Μϋτρων Αςφϊλειασ (ΗΜΑ)
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο Ημερολόγιο Μϋτρων Αςφϊλειασ (ΗΜΑ), όταν
απαιτεύται εκ των προτϋρων γνωςτοπούηςη ςτην αρμόδια επιθεώρηςη εργαςύασ, πριν την ϋναρξη των
εργαςιών ςτο εργοτϊξιο ςύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με την Τ.Α
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130646/1984 του (τ.)Τπουργεύου Εργαςύασ. Σο ΗΜΑ θεωρεύται, ςύμφωνα με την παραπϊνω Τ.Α, από τισ
κατϊ τόπουσ Δ/νςεισ,Σμόματα ό Γραφεύα Επιθεώρηςησ Εργαςύασ και ςυμπληρώνεται από τουσ
επιβλϋποντεσ μηχ/κούσ του αναδόχου και τησ Δ/νουςασ Τπηρεςύασ, από τουσ υπόχρεουσ για την
διενϋργεια των τακτικών ελϋγχων ό δοκιμών για ό,τι αφορϊ τα αποτελϋςματα των ελϋγχων ό δοκιμών,
από το αρμόδιο όργανο ελϋγχου όπωσ ο επιθεωρητόσ εργαςύασ, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83
(αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.)ΤΠΕΦΨΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
9.2.3.4 υςχετιςμόσ χεδύου Αςφϊλειασ Τγεύασ (ΑΤ) και Ημερολόγιου Μϋτρων Αςφϊλειασ (ΗΜΑ)
Για την πιςτό εφαρμογό του  ΑΤ κατϊ την εξϋλιξη του ϋργου, πρϋπει αυτό να ςυςχετύζεται με το ΗΜΑ.
τα πλαύςια του ςυςχετιςμού αυτού, να ςημειώνεται ςτο ΗΜΑ κϊθε αναθεώρηςη και εμπλουτιςμόσ του
ΑΤ και επύςησ ςε ειδικό ςτόλη του, να γύνεται παραπομπό των αναγραφόμενων υποδεύξεων
/διαπιςτώςεων ςτην αντύςτοιχη ςελύδα του ΑΤ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχϊνεται ο ςτόχοσ τησ πρόληψησ του ατυχόματοσ.
9.2.4 Απαιτούμενα μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ κατϊ την εκτϋλεςη όλων των εργαςιών ςτο εργοτϊξιο.
9.2.4.1 Προετοιμαςύα εργοταξύου - Μϋτρα Ατομικόσ Προςταςύασ (ΜΑΠ)
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο, κατϊ την εκτϋλεςη όλων των εργαςιών, τα παρακϊτω
μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ :
α. Σην ευκρινό και εμφανό ςόμανςη και περύφραξη του περιβϊλλοντα χώρου του εργοταξύου με ιδιαύτερη
προςοχό ςτη ςόμανςη και περύφραξη των επικύνδυνων θϋςεων : ΠΔ.105/95, ΠΔ.305//96 (αρ.12 παραρτ.
IV μϋροσ Α, παρ. 18.1).
β. Σον εντοπιςμό και τον ϋλεγχο προώπαρχουςών τησ ϋναρξησ λειτουργύασ του εργοταξύου ηλεκτρικών
εγκαταςτϊςεων και εκτροπό τυχόν υπαρχόντων εναερύων ηλεκτροφόρων αγωγών ϋξω από το
εργοτϊξιο, ώςτε να παρϋχεται προςταςύα ςτουσ εργαζόμενουσ από τον κύνδυνο ηλεκτροπληξύασ :
ΠΔ.1073/81 (αρ.75-79),ΠΔ.305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μϋροσ Β, τμόμα II, παρ.2).
γ. Ση ςόμανςη των εγκαταςτϊςεων με ειδικούσ κινδύνουσ (αγωγού ατμών θερμών, υγρών ό αερύων
κλπ)και τα απαιτούμενα μϋτρα προςταςύασ των εργαζομϋνων από τουσ κινδύνουσ των εγκαταςτϊςεων
αυτών: ΠΔ.1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ.305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μϋροσ Α, παρ.6).
δ. Ση λόψη μϋτρων αντιμετώπιςησ εκτϊκτων καταςτϊςεων όπωσ : κατϊρτιςη ςχεδύου διαφυγόσ –
διϊςωςησ και εξόδων κινδύνου, πυραςφϊλεια, εκκϋνωςη χώρων από τουσ εργαζόμενουσ, πρόληψη –
αντιμετώπιςη πυρκαγιών & επικύνδυνων εκρόξεων ό αναθυμιϊςεων, ύπαρξη πυροςβεςτόρων, κλπ. :
ΠΔ.1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ.305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μϋροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32,
45).
ε. Σην εξαςφϊλιςη παροχόσ πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινόσ και υγειονομικού εξοπλιςμού (ύπαρξη
χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακεύου, αποχωρητηρύων, νιπτόρων, κλπ) : ΠΔ.1073/81
(αρ.109,110),Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ.305/96 (αρ.12 παρϊρτ. IV μϋροσ Α, παρ.13, 14).
ςτ. Σην εξαςφϊλιςη τησ δωρεϊν χορόγηςησ Μϋςων Ατομικόσ Προςταςύασ (ΜΑΠ) ςτουσ εργαζόμενουσ
όπωσ : προςτατευτικϊ κρϊνη, μπότεσ αςφαλεύασ, φωςφορύζοντα γιλϋκα, ολόςωμεσ ζώνεσ αςφαλεύασ,
γυαλιϊ, κλπ, εφόςον τουσ ενημερώςει εκ των προτϋρων ςχετικϊ με τουσ κινδύνουσ από τουσ οπούουσ
τουσ προςτατεύει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δώςει ςαφεύσ οδηγύεσ για τη χρόςη του :
ΠΔ.1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτόσ ΚΤΑ
8881/94 και Τ.Α.οικ.Β.5261/190/97, ΠΔ.396/94, ΠΔ.305/96 (αρ.9,παρ.γ).
9.2.4.2 Εργοταξιακό ςόμανςη – ςηματοδότηςη, ςυςτόματα αςφαλεύασ, φόρτωςη - εκφόρτωςη –
εναπόθεςη υλικών, θόρυβοσ, φυςικού, χημικού παρϊγοντεσ κλπ
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται :
α. Να προβεύ ςτην κατϊλληλη ςόμανςη και ςηματοδότηςη, με ςκοπό την αςφαλό διϋλευςη των πεζών
και
των οχημϊτων από την περιοχό καταςκευόσ του ϋργου, ςύμφωνα με :
 Σην Τ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΤΠΤΜΕΔΙ: «Οδηγύεσ όμανςησ Εκτελούμενων
Ϊργων»(ΟΜΟΕ-ΕΕΟ, τεύχοσ 7)
 Ση ΚΤΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΤΠΕΚΑ και τ.ΤΠΤΜΕΔΙ «Τποχρεώςεισ και μϋτρα για την αςφαλό
διϋλευςη των πεζών κατϊ την εκτϋλεςη εργαςιών ςε κοινόχρηςτουσ χώρουσ πόλεων και οικιςμών
που προορύζονται για την κυκλοφορύα πεζών »
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 Σισ διατϊξεισ του Κώδικα Οδικόσ Κυκλοφορύασ : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού
:Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεύ τισ απαιτόςεισ αςφϊλειασ που αφορούν ςε εργαςύεσ εναπόθεςησ υλικών ςτισ οδούσ,
κατϊληψησ τμόματοσ οδού και πεζοδρομύου : Ν.2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν.3542/07
(αρ.43,44).
γ. Να ςυντηρεύ και να ελϋγχει τακτικϊ τη λειτουργύα των ςυςτημϊτων αςφαλεύασ και να τηρεύ τισ
απαιτόςεισ αςφϊλειασ των ηλεκτρικών εγκαταςτϊςεων, των φορητών ηλεκτρικών ςυςκευών, των
κινητών προβολϋων, των καλωδύων τροφοδοςύασ, των εγκαταςτϊςεων φωτιςμού εργοταξύου, κλπ : ΠΔ
1073/81(αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμϋροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ. Να προβεύ ςτα απαραύτητα μϋτρα αςφϊλειασ που αφορούν ςε εργαςύεσ φόρτωςησ, εκφόρτωςησ,
αποθόκευςησ, ςτούβαςησ, ρύψησ και μεταφορϊσ υλικών και ϊλλων ςτοιχεύων : ΠΔ 216/78, ΠΔ
1073/81(αρ.85-91), ΚΤΑ (8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, ςτ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μϋροσ
Α παρ.11και. μϋροσ Β τμόμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεύ μϋτρα προςταςύασ των εργαζομϋνων που αφορούν :
α) κραδαςμούσ : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλϊξεισ τησ οςφυώκόσ χώρασ και
τησ ρϊχησ από χειρωνακτικό διακύνηςη φορτύων : ΠΔ 397/94, δ) προςταςύα από φυςικούσ, χημικούσ και
βιολογικούσ παρϊγοντεσ : Ν.3850/10 (ϊρ. 36-41), ΠΔ 82/10.
9.2.4.3 Μηχανόματα ϋργων / Εξοπλιςμού εργαςύασ - αποδεικτικϊ ςτοιχεύα αυτών.
Οι εξοπλιςμού εργαςύασ χαρακτηρύζονται και κατατϊςςονται ωσ μηχανόματα ϋργων ΠΔ 304/00 (αρ.2).
α. Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να ελϋγχει τη ςωςτό λειτουργύα και τον χειριςμό των
μηχανημϊτων(χωματουργικών και διακύνηςησ υλικών), των ανυψωτικών μηχανημϊτων, των οχημϊτων,
των εγκαταςτϊςεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλιςμού εργαςύασ (ζώνεσ αςφαλεύασ με μηχανιςμό
ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητϋσ κλύμακεσ, κλπ ) : ΠΔ.1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν
1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ
155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12
παραρτ.IV μϋροσ Β τμόμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10,
Ν.3850/10(αρ. 34, 35).
β. Σα μηχανόματα ϋργων ςύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μϋροσ Β’, τμόμα ΙΙ, παρ.7.4 και8.5)
και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρϋπει να ςυνοδεύονται από τα εξόσ ςτοιχεύα :
1. Πινακύδεσ αριθμού κυκλοφορύασ
2. Ωδεια κυκλοφορύασ
3. Αποδεικτικϊ ςτοιχεύα αςφϊλιςησ.
4. Αποδεικτικϊ πληρωμόσ τελών κυκλοφορύασ (χρόςησ)
5. Ωδειεσ χειριςτών μηχανημϊτων ςύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μϋροσ Β΄, τμόμα ΙΙ,
παρ.8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). ημειώνεται ότι η ϊδεια χειριςτού μηχανόματοσ
ςυνοδεύει τον χειριςτό.
6. Βεβαύωςη αςφαλούσ λειτουργύασ του εξοπλιςμού εργαςύασ (ορθό ςυναρμολόγηςη - εγκατϊςταςη,
καλό λειτουργύα) και αρχεύο ςυντόρηςησ αυτού ςτο οπούο θα καταχωρούνται τα αποτελϋςματα των
ελϋγχων ςύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιςτοποιητικό επανελϋγχου ανυψωτικού μηχανόματοσ, οδηγύεσ χρόςησ, ςυντόρηςησ και αντύςτοιχο
βιβλύο ςυντόρηςησ και ελϋγχων αυτού ςύμφωνα με την ΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).
9.2.5.Νομοθετόματα που περιϋχουν πρόςθετα απαιτούμενα μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ ςτο εργοτϊξιο,
τα οπούα τηρούνται κατϊ περύπτωςη, ανϊλογα με το εύδοσ των εργαςιών του εκτελούμενου ϋργου.
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο, πϋρα από τα προαναφερόμενα, πρόςθετα απαιτούμενα
μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ, κατϊ περύπτωςη, ανϊλογα με το εύδοσ των εργαςιών του εκτελούμενου
ϋργου.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ - ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΔΙΚΣΤΑΟ.Κ.Ψ.
10.1 ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ Ε ΦΕΗ ΜΕ ΣΗΝ ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΟΤΕΡΓΟΤ ΣΨΝ
ΕΡΓΟΣΑΞΙΑΚΨΝ ΦΨΡΨΝ ΚΑΙ ΟΛΨΝ ΣΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΚΑΙΚΑΣΑΚΕΤΨΝ
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10.1.1 Ο Ανϊδοχοσ ϋχει το δικαύωμα αλλϊ και την υποχρϋωςη (αν του το ζητόςει η Επύβλεψη) να
απαγορεύει την προςπϋλαςη ςτουσ χώρουσ εργαςύασ οποιουδόποτε προςώπου που δεν εύναι ςχετικό με
την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ, με την εξαύρεςη των εξουςιοδοτημϋνων από την επιβλϋπουςα υπηρεςύα
ατόμων. Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να διαςφαλύζει και φυλϊςςει όλεσ τισ περιοχϋσ εκτϋλεςησ εργαςιών,
αποθηκών κλπ. Εύναι υπεύθυνοσ για την λόψη όλων των αναγκαύων μϋτρων, επ’ ωφελεύα του
προςωπικού του, των εκπροςώπων τησ επύβλεψησ και τρύτων, προκειμϋνου να αποφευχθούν ατυχόματα
ό απώλειεσ που μπορεύ να ςυμβούν από την εκτϋλεςη των εργαςιών.
Ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ και θα πρϋπει με μϋριμνα και δαπϊνεσ του να παύρνει όλα τα
αναγκαύα μϋτρα για την διαφύλαξη όλων των υφιςταμϋνων καταςκευών, τη διατόρηςη του σκαι τη
ςυντόρηςό τουσ. Εύναι υπεύθυνοσ για την προμόθεια, καταςκευό, ςυντόρηςη και λειτουργύα όλων των
εγκαταςτϊςεων ηλεκτροφωτιςμού, περύφραξησ και εξοπλιςμού αςφϊλειασ που απαιτεύται για την
ςωςτό και αςφαλό εκτϋλεςη των εργαςιών, ό που εύλογα θα απαιτηθεύ από την επύβλεψη.
10.1.2 Αν κατϊ την διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ απαιτηθούν επεύγοντα μϋτρα για την πρόληψη
ατυχόματοσ ό καταςτροφόσ, ό για την διαςφϊλιςη ϋπειτα από τϋτοιο ςυμβϊν, οΑνϊδοχοσ εύναι
υπεύθυνοσ να εκτελϋςει οτιδόποτε εύναι αναγκαύο. Φωρύσ να περιορύζεται αυτό η υποχρϋωςη, η Επύβλεψη
διατηρεύ το δικαύωμα να δύδει εντολϋσ για την εκτϋλεςη των αναγκαύων εργαςιών. Αν ο Ανϊδοχοσ φανεύ
απρόθυμοσ ό ανύκανοσ να λϊβει τα αναγκαύα μϋτρα, η Επύβλεψη ϋχει το δικαύωμα να εκτελϋςει τισ
ςχετικϋσ εργαςύεσ με δικϊ τησ ςυνεργεύα ςε βϊροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου.
10.1.3 Ο ανϊδοχοσ οφεύλει καθ' όλη τη διϊρκεια καταςκευόσ να λϊβει όλα τα απαραύτητα μϋτρα ϋτςι
ώςτε να εξαςφαλύζεται η εφαρμογό των οδηγιών των ΟΚΨ ςε ςχϋςη με τισ τεχνικϋσ απαιτόςεισ για την
προςταςύα των δικτύων τουσ, όταν αυτϊ υφύςτανται επιπτώςεισ από την καταςκευό των ϋργων .
10.2 ΦΡΗΗ ΕΚΡΗΚΣΙΚΨΝ ΤΛΨΝ
Για τισ τυχόν εκςκαφϋσ βρϊχου ςτα διϊφορα τμόματα τησ παρούςασ εργολαβύασ η χρόςη εκρηκτικών
εξαρτϊται από τισ επιτόπιεσ ςυνθόκεσ, ανϊλογα με τη γειτνύαςη τησ θϋςησ του κϊθε ςυγκεκριμϋνου
ορύγματοσ προσ οικόματα, ϋργα δημόςιασ ωφϋλειασ, πυλώνεσ ό ςτύλουσ γραμμών μεταφορϊσ
ηλεκτρικού ρεύματοσ ό τηλεπικοινωνιών, περιοχϋσ αρχαιολογικού ό τουριςτικού ενδιαφϋροντοσ ό
φυςικού κϊλουσ, ςτρατιωτικϋσ εγκαταςτϊςεισ, δρόμουσ κ.λ.π. Σο ύδιο ιςχύει και για όςεσ ϊλλεσ θϋςεισ
απαγορεύεται η χρόςη εκρηκτικών υλών από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ. ε
περύπτωςη που υπϊρχει γειτνύαςη εκβραχιςμών και κατοικημϋνων περιοχών πρϋπει να ληφθούν όλα τα
κατϊλληλα μϋτρα.
Για τισ παραπϊνω περιπτώςεισ η χρόςη εκρηκτικών υλών διϋπεται από τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ
Νομοθεςύασ (όπωσ π.χ. ϊρθρα 81, 82, 83 και 84 του Κανονιςμού Μεταλλευτικών και Λατομικών
Εργαςιών, ΥΕΚ 931/Σεύχοσ Β/31-12-84 κλπ).
Ϊτςι ανϊλογα με τη γειτνύαςη του ορύγματοσ προσ υπϊρχοντα οικόματα, ΠΤΛΨΝΕ Η/ΚΑΙΑΓΨΓΟΤ
ΜΕΣΑΥΟΡΑ Δ.Ε.Η./Τ/Σ. (150KV), κ.λ.π. θα εύναι δυνατόν :
- Να επιτρϋπεται, κατϊ τα ςυνόθη, η χρόςη εκρηκτικών υλών.
- Να επιτρϋπεται η περιοριςμϋνη χρόςη εκρηκτικών υλών (με κατϊλληλη διϊταξη μετώπου εξόρυξησ,
διϊταξη και γόμωςη διατρημϊτων, χρόςη ειδικών πλεγμϊτων αςφϊλειασ κ.λ.π.)
- Να ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ η χρόςη εκρηκτικών υλών.
Η χρηςιμοπούηςη εκρηκτικών, ςύμφωνα με τα παραπϊνω, θα γύνεται ςύμφωνα με όςα καθορύζει η
κεύμενη Νομοθεςύα και ςύμφωνα με ϊδειεσ που θα χορηγόςουν ςτον Ανϊδοχο οι αρμόδιεσ Αρχϋσ. την
περύπτωςη κατϊ την οπούα ο Ανϊδοχοσ παραβεύ τουσ πιο πϊνω όρουσ τότε υπϋχει κϊθε ςυνϋπεια
(ποινικό και αςτικό) λόγω παρϊβαςησ των διατϊξεων τησ κεύμενησ Νομοθεςύασ.
10.3 ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΣΤΨΝ Ο.Κ.Ψ. ΚΛΠ.
10.3.1 Κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών εύναι δυνατόν ο Ανϊδοχοσ να ςυναντόςει δυςχϋρειεσ ςτην
εκτϋλεςη των ϋργων από την παρουςύα δικτύων Ο.Κ.Ψ. Οι παραπϊνω δυςχϋρειεσ εύναι δυνατό να
υποχρεώςουν τον Ανϊδοχο ςε πολλϋσ περιπτώςεισ να καταφύγει ςτην εφαρμογό αντιοικονομικών ό /
και χρονοβόρων καταςκευαςτικών μεθόδων, για να ανταποκριθεύ ςτισ ανϊγκεσ καταςκευόσ των ϋργων
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με ςυνθόκεσ απόλυτησ αςφϊλειασ για τισ υπϊρχουςεσ καταςκευϋσ (διατηρούμενα οδοςτρώματα, οχετού
κ.λ.π.), τισ τυχόν υπϊρχουςεσ παραλλαςςόμενεσ και νϋεσ εγκαταςτϊςεισ Ο.Κ.Ψ. κ.λ.π
10.3.2 Εργαςύεσ εκςκαφών κλπ. ςε θϋςεισ όπου διατηρούνται τμόματα οδοςτρωμϊτων, ό τμόματα
οχετών, ό όπου υφύςτανται αγωγού Ο.Κ.Ψ κλπ. γενικϊ πρϋπει να εκτελούνται με μεγϊλη προςοχό για την
αποφυγό ζημιών ό ατυχημϊτων, για τα οπούα ο Ανϊδοχοσ θα εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ.
10.3.3 Οποιαδόποτε ζημιϊ, η οπούα οφεύλεται ςε αμϋλεια του Αναδόχου ό ςτον τρόπο με τον οπούο
εκτελεύ αυτόσ το ϋργο, ό ςε αμϋλεια του εργατοτεχνικού προςωπικού των ϋργων, βαρύνει αποκλειςτικϊ
τον Ανϊδοχο, ο οπούοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταβϊλει ολόκληρη τη δαπϊνη επανόρθωςησ τησ ζημιϊσ.
10.3.4 ε περύπτωςη που χρηςιμοποιηθούν κρουςτικϊ μϋςα, ό ϊλλα μϋςα εκςκαφόσ (π.χ. εκρηκτικϊ ςε
βραχώδεισ εμφανύςεισ) αν επιτρϋπονται και χορηγηθούν οι ςχετικϋσ ϊδειεσ απότισ αρμόδιεσ Αρχϋσ, ό
εργαςύεσ παςςϊλων κλπ. κϊθε ζημιϊ που τυχόν προκύψει πραγματικό ό αποθετικό των γύρω
καταςκευών κλπ. θα βαρύνει, ωσ αποκλειςτικϊ υπεύθυνα, τον Ανϊδοχο.
10.3.5 Δεν θα γύνει αποδεκτό οποιαδόποτε αξύωςη του Αναδόχου από τισ παραπϊνω αναφερθεύςεσ αιτύεσ
και οι τιμϋσ του Σιμολογύου εύναι ενιαύεσ και αμετϊβλητεσ ανεξϊρτητα από τισ δυςκολύεσ κυκλοφορύασ, ό
ϊλλο αύτιο, την ϋκταςη των εργαςιών και τη δυνατότητα, ό το ςυμφϋρον χρόςησ μηχανικών μϋςων
(ελαφρών, μεςαύων, βαρϋων), ό εκτϋλεςησ με τα χϋρια.
10.3.6 Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να ϋχει υπόψη του ότι ςε μερικϊ τμόματα των επεμβϊςεων τησ οδού ό κοντϊ
ς' αυτϊ, πιθανόν να βρύςκονται ςτύλοι τησ ΔΕΗ και του ΟΣΕ, ςωλόνεσ ύδρευςησ κλπ. Ϊτςι θα παραςτεύ
ανϊγκη, παρϊλληλα προσ τισ εργαςύεσ καταςκευόσ των οδικών ϋργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να
εκτελεςθούν από τισ αρμόδιεσ εταιρύεσ ό Οργανιςμούσ, Τπηρεςύεσ, ό / και τον ύδιο και εργαςύεσ για την
μετατόπιςη ςτύλων, ό απομϊκρυνςη υπαρχουςών γραμμών κλπ.
10.3.7 Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να προβαύνει ςε κϊθε δυνατό ενϋργεια για την επύςπευςη τησ
απομϊκρυνςησ των πιο πϊνω εμποδύων, να διευκολύνει απροφϊςιςτα την εκτϋλεςη των εργαςιών
αυτών, χωρύσ να δικαιούται να προβϊλει οποιαδόποτε αξύωςη αποζημύωςόσ τουγια καθυςτερόςεισ ό
δυςχϋρειεσ που παρουςιϊζονται ςτο κυρύωσ ϋργο του, από την εκτϋλεςη των παρϊλληλων εργαςιών
απομϊκρυνςησ ςτύλων, μετατόπιςησ γραμμών κλπ. Αντύθετα αυτόσ οφεύλει, κατϊ την εκτϋλεςη των
ϋργων, να λϊβει όλα τα μϋτρα για να αποφευχθούν βλϊβεσ ςτισ εγκαταςτϊςεισ των πιο πϊνω εταιριών.
ε περύπτωςη που τυχόνςυμβούν βλϊβεσ, θα βαρύνουν οπωςδόποτε τον Ανϊδοχο.
10.3.8 ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και ϊλλων εγκαταςτϊςεων Ο.Κ.Ψ. ςε
περιοχϋσ επηρεαζόμενεσ από τα ϋργα, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει, με δικϋσ του δαπϊνεσ και φροντύδεσ να
εφοδιαςθεύ με τα απαραύτητα διαγρϊμματα και λοιπϊ ςτοιχεύα των θϋςεων των Αγωγών Κοινόσ
Ψφϋλειασ και αφού ϋλθει ςε επαφό με τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ των Ο.Κ.Ψ. να μεριμνόςει για την ϋγκαιρη
ειδοπούηςη αυτών, προκειμϋνου να ενεργόςει, παρουςύα εκπροςώπων τουσ, διερευνητικϋσ τομϋσ για την
επιςόμανςη των αγωγών Ο.Κ.Ψ. και την εν ςυνεχεύα αποκϊλυψη αυτών, εφόςον όθελε απαιτηθεύ η
διευθϋτηςό τουσ. Αυτό η ευθύνη ανόκει ολοκληρωτικϊ ςτον Ανϊδοχο ο οπούοσ θα πρϋπει μϋςα ςτο
πλαύςιο των υποχρεώςεών του να ϋλθει ςε επαφό με τουσ Ο.Κ.Ψ. και να επιςημϊνουν τα τυχόν
προβλόματα που θα προϋλθουν από τισ εγκαταςτϊςεισ των Ο.Κ.Ψ. ςτην εκτϋλεςη των ϋργων (και
αντύςτροφα)και να ςυνυπολογύςουν την ςχετικό επιρροό αυτών των δικτύων και εγκαταςτϊςεων ςτα
χρονοδιαγρϊμματα που θα ςυντϊξει, ςτη ροό τησ εργαςύασ, ςτη απόδοςη των μεθόδων εργαςύασ του και
μηχανικού εξοπλιςμού κλπ.
10.3.9 τον καθοριςμό τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ εκτϋλεςησ του ϊρθρου Α-2 αυτόσ τησ Ε..Τ. ϋχουν
παρθεύ υπόψη οι κϊθε εύδουσ καθυςτερόςεισ που μπορεύ να προκύψουν από την τροποπούηςη δικτύων
Ο.Κ.Ψ. εύτε αυτϋσ θα γύνουν από τα ειδικευμϋνα ςυνεργεύα τωνΟ.Κ.Ψ. εύτε από τα ςυνεργεύα του
Αναδόχου, εύτε και από τα δύο μαζύ.
10.3.10 Επιπλϋον, ςχετικϊ με τισ εγκαταςτϊςεισ Ο.Κ.Ψ. που θα ςυναντηθούν, καθορύζονται τα ακόλουθα :
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α. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να αναφϋρει ϋγγραφα και ϋγκαιρα ςτην Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα, τισ ςυναντόμενεσ
δυςχϋρειεσ ςτην προώθηςη των εργαςιών και την καταςκευό του ϋργου, από τισ παραπϊνω
εγκαταςτϊςεισ κλπ, ςυνοδεύοντασ τισ αναφορϋσ του με υποδεύξεισ λύςησ για τα δημιουργούμενα τεχνικϊ
προβλόματα.
β. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει επύςησ να ςυμμορφωθεύ με οποιαδόποτε απόφαςη τησ Τπηρεςύασ για την
αντιμετώπιςη προβλημϊτων, που δημιουργούνται από τισ παραπϊνω εγκαταςτϊςεισ κλπ.
τροποποιώντασ ςτην ανϊγκη το χρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου και τη διαδοχό εργαςιών, ό
ακόμη και εκτελώντασ πρόςθετεσ αναγκαύεσ εργαςύεσ μετϊ από ειδικό εντολό τησ Επιβλϋπουςασ
Τπηρεςύασ.
γ. Η Τπηρεςύα, μετϊ από ϋγγραφη αύτηςη του Αναδόχου, οφεύλει να βοηθόςει αυτόν, ςε όλα τα
διαβόματα που απαιτούνται προσ τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ και τουσ Ο.Κ.Ψ., για την ϊρςη κϊθε εμποδύου ςτην
προώθηςη των εργαςιών, χωρύσ αυτό να απαλλϊςςει τον ανϊδοχο από την ευθύνη να αλληλογραφεύ, να
ςυνεννοεύται και να ςυνεργϊζεται με τουσ Ο.Κ.Ψ. ενημερώνοντασ ςχετικϊ την Διευθύνουςα Τπηρεςύα.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΥΑΛΙΗ ΣΗ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ
11.1 ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ
11.1.1 Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να παύρνει, με δικϋσ του δαπϊνεσ, τα επιβαλλόμενα για κϊθε περύπτωςη μϋτρα
αςφαλεύασ, για την πρόληψη οποιουδόποτε ατυχόματοσ ό ζημιϊσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ των
ϋργων, εύναι δε μόνοσ υπεύθυνοσ γι' αυτϋσ και ϋχει αποκλειςτικϊ αυτόσ όλεσ τισ αςτικϋσ και ποινικϋσ
ευθύνεσ για κϊθε τι που θα τύχει, εύτε από δικό του υπαιτιότητα, εύτε από το εργαζόμενο ς' αυτόν
εργατοτεχνικό προςωπικό, εύτε από τα εργαλεύα και μηχανόματα που απαςχολούνται ςτο ϋργο του.
11.1.2 Με την ϋναρξη των εργαςιών και καθ' όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςόσ τουσ, ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται
με δικϋσ του δαπϊνεσ και χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςό του, να προβαύνει ςτην πλόρη ςόμανςη του
εργοταξύου, ςε περύφραξη και ιδιαύτερη ςόμανςη κϊθε επικύνδυνησ θϋςησ, ςύμφωνα με:
1. Σον τελευταύο ςε ιςχύ Κώδικα Οδικόσ Κυκλοφορύασ (Κ.Ο.Κ.)
2. Σην εγκύκλιο τ. Τ.Δ.Ε. ΒΜ 5/ 30058 / 6-12-82, με την οπούα εγκρύθηκε η Π.Σ.Π. που αναφϋρεται ςτη
ςόμανςη ϋργων που εκτελούνται "ςε κατοικημϋνεσ περιοχϋσ" (ΥΕΚ 121Β/23.3.83).
3. Σην εγκύκλιο τ. Τ.Δ.Ε. ΒΜ 5/ 30428 / 17.6.80 με την οπούα εγκρύθηκε η Π.Σ.Π. που αναφϋρεται ςτη
ςόμανςη ϋργων που εκτελούνται "ϋξω από κατοικημϋνεσ περιοχϋσ" (ΥΕΚ 589Β/30.6.80).
4. Σο Σεύχοσ Εργοταξιακόσ όμανςησ Αυτοκινητοδρόμων που ςυντϊχθηκε από την ΕΤΔΕ/ΠΑΘΕ και
κοινοποιόθηκε με το υπ’ αρ. 8280 / 24.10.97 ϋγγραφο του Γραφεύου Τπουργού ΠΕΦΨΔΕ
11.2 ΕΞΑΥΑΛΙΗ ΣΗ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ
11.2.1 Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να λαμβϊνει, χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςη τα κατϊλληλα μϋτρα κατϊ την
εκτϋλεςη των εργαςιών τησ εργολαβύασ του, ώςτε να εξαςφαλύζεται, δηλαδό να μη παρεμποδύζεται
ϊμεςα ό ϋμμεςα η κυκλοφορύα γενικϊ οχημϊτων, ςιδηροδρομικών ςυρμών, δικύκλων και (τυχόν) πεζών
από τη διακύνηςη των μηχανικών του μϋςων, την εκτϋλεςη των ϋργων, την απόθεςη υλικών, τη
δημιουργύα βοηθητικών εγκαταςτϊςεων και καταςκευών, τη μεταφορϊ υλικών κλπ.
11.2.2 Με τον όρο εξαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ νοεύται τόςο η διατόρηςη αςφαλών ςυνθηκών για τη
διεξαγωγό τησ, όςο και η επύτευξη ςυνθηκών ςυνϋχιςησ τησ διεξαγωγόσ τησ , ϋςτω και με κατϊλληλεσ
παρακϊμψεισ ό ϊλλα προςωρινϊ ϋργα.
11.3 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΟΤ
Μϋςα ςε ϋνα μόνα από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να τοποθετόςει ςτην
αρχό και το τϋλοσ του δημοπρατούμενου ϋργου και ςε εμφανεύσ θϋςεισ Πινακύδεσ ενδεικτικϋσ του
εκτελούμενου ϋργου, ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ. Οι δαπϊνεσ προμόθειασ, μεταφορϊσ και
τοποθϋτηςόσ τουσ βαρύνουν τον Ανϊδοχο του Ϊργου. ε περύπτωςη μη τοποθϋτηςησ των Πινακύδων
ςτην προθεςμύα αυτό , η προμόθεια, μεταφορϊ και τοποθϋτηςό τουσ γύνεται από την Τπηρεςύα ςε βϊροσ
και για λογαριαςμό του Αναδόχου.
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ΑΡΘΡΟ 12 : ΦΨΡΟΙ ΕΡΓΟΣΑΞΙΨΝ - ΒΟΗΘΗΣΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΔΙΑΘΕΗ ΓΡΑΥΕΙΟΤ ΚΑΙΕΤΚΟΛΙΨΝ ΣΗΝ
ΕΠΙΒΛΕΧΗ
12.1 ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΕΞΕΤΡΕΗ ΦΨΡΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ (ΣΨΝ)ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ (ΨΝ)
ΣΟΤ
Πϋραν των όςων ορύζονται ςτην Απόφαςη ϋγκριςησ των Περιβαλλοντικών όρων του ϋργουθα ιςχύουν
και τα ακόλουθα :
12.1.1 Ο Κύριοσ του ϋργου ουδεμύα υποχρϋωςη αναλαμβϊνει για να απαλλοτριώςει ό και παραχωρόςει
χώρουσ για ύδρυςη λατομεύων για δανειοληψύα, για χώρουσ απόθεςησ, για εγκαταςτϊςεισ κ.λ.π. Οι χώροι
αυτού θα πρϋπει να εξευρεθούν και ενοικιαςθούν ό να αγοραςθούν από τον Ανϊδοχο με αποκλειςτικό
του μϋριμνα και δαπϊνη.
12.1.2 Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται καμύασ αποζημύωςησ ό παρϊταςησ προθεςμύασ περαύωςησ του ϋργου
λόγω τυχόν ανεπϊρκειασ των χώρων εργοταξύων, ό από οποιαδόποτε ϊλλη ςχετικό αιτύα γιατύ, κατϊ την
υποβολό τησ προςφορϊσ του, δηλώνεται ςαφώσ ότι ο Ανϊδοχοσ ϋλαβε γνώςη των τοπικών ςυνθηκών
12.1.3 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, ϋγκαιρα, να προβεύ ςτην αναζότηςη, κατϊληψη και διευθϋτηςη των
καταλλόλων χώρων ςτην ϊμεςη περιοχό του ϋργου για την εγκατϊςταςη των εργοταξύων, ειδοποιώντασ
γι' αυτό την Τπηρεςύα. Οι καταλαμβανόμενοι χώροι που βρύςκονται μϋςα ςτην περιοχό ιδιοκτηςύασ του
Κυρύου του ϋργου, θα πρϋπει να εύναι τησ ϋγκριςησ τησ Τπηρεςύασ.
12.1.4 ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ εξεύρει δημόςιουσ χώρουσ κατϊλληλουσ για τισ χρόςεισ αυτϋσ και
υπό την προώπόθεςη ότι θα εγκριθεύ η χρόςη τουσ από τον αρμόδιο για την διαχεύριςό τουσ φορϋα και
από την Τπηρεςύα, η παραχώρηςό τουσ για χρόςη (λατομεύων, δανειοθαλϊμων, χώρου απόθεςησ
εργοταξύων κλπ) θα γύνεται από τον αρμόδιο φορϋα και μεόρουσ χρόςησ που θα πληρούν τισ απαιτόςεισ
τησ Ε..Τ., και των λοιπών τευχών δημοπρϊτηςησ. Οι όροι αυτού θα αναγρϊφονται ςτην ςχετικό ϊδεια
χρόςησ, η οπούα θα εκδύδεται με μϋριμνα και δαπϊνεσ του αναδόχου.
12.1.5 Ϊτςι ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για την εξεύρεςη όλων των χώρων που θα χρηςιμοποιόςειγια
τισ κϊθε φύςησ εγκαταςτϊςεισ του όπωσ :
- αποθόκευςησ των κϊθε εύδουσ υλικών
- παραγωγόσ ςκυροδϋματοσ
- οργϊνωςη προκαταςκευών
- παραγωγόσ αςφαλτοςκυροδϋματοσ
- προετοιμαςύασ υλικών για την ενςωμϊτωςό τουσ ςτην καταςκευό
- εργοταξιακών γραφεύων και εργοταξιακού εργαςτηρύου
- διαμονόσ προςωπικού
- γραφεύων επύβλεψησ
- προςωρινόσ εναπόθεςησ κϊθε φύςεωσ αντικειμϋνων (υλικών κλπ)
- ςυνεργεύων ςυντόρηςησ μηχανικού εξοπλιςμού του
- χώρων ςτϊθμευςησ μηχανικού του εξοπλιςμού
- κλπ.
Όλεσ οι δαπϊνεσ για ενοικύαςη ό/ και αγορϊ τϋτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανϊδοχο.
12.1.6 Αν οι ςυνθόκεσ του ϋργου, ό ο κύνδυνοσ ζημιών ς' αυτό, ό ο κύνδυνοσ περιβαλλοντικόσ
υποβϊθμιςησ, δεν επιτρϋπουν, κατϊ την απόλυτη κρύςη τησ Τπηρεςύασ, την απόθεςη υλικών ςτουσ
χώρουσ αποθόκευςησ ό απόθεςησ, τότε θα αποτύθενται μόνον τα υλικϊ εργαςύασ μιασ ημϋρασ, χωρύσ να
προκύπτει δικαύωμα του Αναδόχου για αποζημύωςη, λόγω πρόςθετων ό πλϊγιων μεταφορών,
φορτοεκφορτώςεων κ.λ.π. γιατύ θεωρεύται ότι όλεσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται ςτισ τιμϋσ μονϊδασ των
εργαςιών.
12.2 ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΨΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΑΚΨΝΦΨΡΨΝ
12.2.1 Πϋραν των υποχρεώςεων τησ προηγουμϋνησ παραγρϊφου, επύ πλϋον ο Ανϊδοχοσ οφεύλει:
(α) Με δικό του μϋριμνα και δαπϊνη να διαρρυθμύςει κατϊλληλα τον(τουσ) εργοταξιακό(ούσ)χώρουσ που
θα περιλαμβϊνει(ουν) όλεσ τισ εγκαταςτϊςεισ που απαιτούνται για την καταςκευό του Ϊργου, (όπωσ
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ςυγκροτόματα μηχανημϊτων και εγκαταςτϊςεων, ςυνεργεύα, εργοταξιακό εργαςτόριο, αποθόκεσ,
γραφεύα κ.λ.π.) όπωσ επύςησ και τισ προςπελϊςεισ προσ τουσ χώρουσ αυτούσ. Επύςησ υποχρεούται να μην
εμποδύζει την λειτουργύα ϊλλων εγκαταςτϊςεων κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών. Όλεσ οι ωσ ϊνω
εγκαταςτϊςεισ θα πληρούν τισ απαιτόςεισ των τεχνικών προδιαγραφών.
(β) Να φυλϊςςει με δαπϊνεσ και ευθύνη του τα υλικϊ, εργαλεύα, μηχανόματα κ.λ.π. που τυχόν θα του
παραδύδονται από την Τπηρεςύα για χρόςη ό ενςωμϊτωςη. Σο ύδιο ιςχύει και για όςα υλικϊ τυχόν
πιςτοποιηθούν προ τησ ενςωμϊτωςησ ςτο ϋργο.
(γ) Να διαχωρύζει και φυλϊςςει ςε ιδιαύτερουσ χώρουσ όςα υλικϊ ϋχουν υποςτεύ ποιοτικό ϋλεγχο, με
δαπϊνη του.
12.2.1 Όλεσ οι απαιτούμενεσ προςωρινϋσ εγκαταςτϊςεισ (υπόςτεγα αποθόκευςησ, θϊλαμοι διαμονόσ,
εργαςτόρια, γραφεύα, κινητϊ εργοταξιακϊ ηχοπετϊςματα κ.λ.π.) για την εκτϋλεςη του Ϊργου θα
ανεγερθούν με μϋριμνα, δαπϊνη και ευθύνη του Αναδόχου ςε θϋςεισ που επιτρϋπει η Τπηρεςύα ό/και οι
λοιπϋσ αρμόδιεσ Αρχϋσ.
12.3 ΑΛΛΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΦΟΦΟΤ
12.3.1 Για τισ ανϊγκεσ παρακολούθηςησ και επύβλεψησ του ϋργου, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαθϋτει
επιβατικό όχημα, με οδηγό, κατϊλληλο για τησ ςυνθόκεσ βατότητασ των οδών προςπϋλαςησ ςτον χώρο
εκτϋλεςησ του ϋργου, για την μεταφορϊ των επιβλεπόντων ό λοιπών υπηρεςιακών παραγόντων,
οποτεδόποτε του ζητηθεύ, καθ’ όλη την διϊρκεια του ϋργου καθημερινϊ.
Η διϊθεςη του ωσ ϊνω οχόματοσ γύνεται αδαπϊνωσ για την υπηρεςύα και χωρύσ οιαδόποτε πρόςθετη
αποζημύωςη προσ αυτόν.
12.3.2 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να αφαιρϋςει και να απομακρύνει από τα εργοτϊξια κϊθε προςωρινό
εγκατϊςταςη που υπϊρχει, τα απορρύμματα, εργαλεύα, ικριώματα, μηχανόματα, πλεονϊζοντα υλικϊ
χρόςιμα ό ϊχρηςτα, προςωρινϋσ εγκαταςτϊςεισ μηχανημϊτων κ.λ.π. και να επιςκευϊςει ό να
ανακαταςκευϊςει τμόματα οδοςτρωμϊτων και πεζοδρομύων, που υπϋςτηςαν ζημιϋσ από την εκτϋλεςη
του Ϊργου, με δαπϊνεσ του και πριν από την παρϊδοςη ςτην Τπηρεςύα των χώρων του εργοταξύου μετϊ
την περϊτωςη ολόκληρου του Ϊργου.
Επύςησ υποχρεούται να ϊρει ό να καταςτρϋψει κϊθε βοηθητικό ϋργο, το οπούο θα του υποδειχθεύ από την
Τπηρεςύα ςαν ϊχρηςτο ό επιζόμιο για την μετϋπειτα λειτουργύα, να ιςοπεδώςει τουσ χώρουσ που τα
ανωτϋρω όταν αποτεθειμϋνα ό εγκατεςτημϋνα, να παραδώςει τελεύωσ καθαρούσ τουσ χώρουσ των
εργοταξύων και γενικϊ να μεριμνόςει για κϊθε τι ϊλλο, που απαιτεύται για την παρϊδοςη και εύρυθμη
λειτουργύα του Ϊργου ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ Κυρύασ ύμβαςησ. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να
προβαύνει ύςτερα από διαταγό τησ Τπηρεςύασ ςτην ϊρςη κϊθε προςτατευτικόσ καταςκευόσ, που ϋγινε
για αποφυγό κϊθε φύςησ ζημιών, φθορών, ατυχημϊτων περιβαλλοντικό υποβϊθμιςη, κλπ.
12.3.3 την περύπτωςη κατϊ την οπούα ο Ανϊδοχοσ καθυςτερεύ αδικαιολόγητα, κατϊ την απόλυτη κρύςη
τησ Τπηρεςύασ, να παραδώςει τον χώρο των εργοταξύων ελεύθερο των μηχανημϊτων και
εγκαταςτϊςεών του και απολύτωσ καθαρό, ςύμφωνα με τα παραπϊνω, τότε η Τπηρεςύα τον καλεύ
εγγρϊφωσ να ςυμμορφωθεύ εντόσ εύκοςι (20) ημερών.
Αν παρϋλθει ϊπρακτη η παραπϊνω προθεςμύα, θα του επιβϊλλεται ποινικό ρότρα από 30 €
ανϊπαρεχόμενη ημερολογιακό μϋρα και θα εκπύπτεται από επόμενεσ πιςτοποιόςεισ, ό την εγγύηςη καλόσ
εκτϋλεςησ, ό κατϊ οποιονδόποτε ϊλλο τρόπο, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ.
12.3.4 Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να μεριμνϊ για την φύλαξη κϊθε υλικού, μηχανόματοσ, εργαλεύου
κ.λ.π. που ανόκει ςε αυτόν ό ςε τρύτουσ και βρύςκεται ςτο χώρο του εργοταξύου και να παύρνει όλα τα
προβλεπόμενα μϋτρα προςλαμβϊνοντασ ςυγχρόνωσ και το κατϊλληλο για τον ςκοπό αυτόπροςωπικό
(φύλακεσ ημϋρασ, νυκτοφύλακεσ κ.λ.π.). ε περύπτωςη απώλειασ φθορϊσ, βλϊβησ, καταςτροφόσ υλικού
ό μηχανόματοσ κ.λ.π. που ανόκει ςε αυτόν ό τρύτουσ, ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ και εξ ολοκλόρου
υπεύθυνοσ να αποζημιώςει τον ιδιοκτότη ό να αποκαταςτόςει το υλικό κ.λ.π., χωρύσ να δικαιούται να
προβϊλει αξύωςη για οποιαδόποτε δικό του αποζημύωςη.
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12.3.5 Σα ϋξοδα λειτουργύασ και ςυντόρηςησ όλων των εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων και των χώρων
τησ αποκλειςτικόσ χρόςησ τησ Τπηρεςύασ, βαρύνουν τον Ανϊδοχο, ο οπούοσ και εύναι υπεύθυνοσ για τη
λειτουργύα και ςυντόρηςό τουσ ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ Νόμουσ και κανονιςμούσ τησ δημόςιασ
τϊξησ, αςφϊλειασ και υγιεινόσ.
12.4 ΗΛΕΚΣΡΟΔΟΣΗΗ
Ο Ανϊδοχοσ με δικό του ευθύνη, φροντύδα και δαπϊνη θα εξαςφαλύςει από την ΔΕΗ ςε κατϊλληλεσ
θϋςεισ ηλεκτρικό ενϋργεια ςτισ ποςότητεσ και ςτην τϊςη που θα του εύναι απαραύτητη. Ο Ανϊδοχοσ
παρϊλληλα θα φροντύςει να ϋχει ςτα εργοτϊξια του τισ κατϊλληλεσ εγκαταςτϊςεισ, για προςωρινό
παροχό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ εύτε για την περύπτωςη καθυςτϋρηςησ των αναγκαύων εργαςιών τησ ΔΕΗ
για την εξαςφϊλιςη τησ ενϋργειασ από το εθνικό δύκτυο, εύτε για τισ περιπτώςεισ που το δύκτυο υποςτεύ
βλϊβη ό υπϊρξουν διακοπϋσ ςτην παροχό ενϋργειασ κατϊ την διϊρκεια τησ καταςκευόσ των ϋργων.
Οι βοηθητικϋσ εγκαταςτϊςεισ θα καλύπτουν τουλϊχιςτον τον ηλεκτροφωτιςμό αςφαλεύασ και την
τροφοδότηςη των ηλεκτρονικών υπολογιςτών τησ Επύβλεψησ και του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 13:ΠΕΡΑΣΨΗ ΕΡΓΑΙΨΝ - ΦΡΟΝΟ ΕΓΓΤΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΕ ΕΡΓΟΤ – ΤΝΣΗΡΗΗΣΟΤ
ΕΡΓΟΤ.
13.1 Για τισ ϋννοιεσ και τισ διαδικαςύεσ ϋκδοςησ /τϋλεςησ των :
α. Διοικητικόσ Παραλαβόσ για χρόςη.
Β. Βεβαύωςησ περϊτωςησ εργαςιών καταςκευόσ του ϋργου.
γ. Προςωρινό παραλαβό του καταςκευαςθϋντοσ ϋργου.
δ. Φρόνου εγγύηςησ και υποχρεωτικόσ (με μϋριμνα και δαπϊνεσ του Αναδόχου) ςυντόρηςησ του
καταςκευαςθϋντοσ ϋργου.
ε. Οριςτικόσ Παραλαβόσ του ϋργου, ιςχύουν γενικϊ οι διατϊξεισ 168 ϋωσ 172 του Ν. 4412/2016, με τισ
παρακϊτω εξειδικεύςεισ
13.2 Η προςωρινό παραλαβό του ϋργου θα γύνει μετϊ την πλόρη περϊτωςό του και την εκπλόρωςη όλων
των ςχετικών υποχρεώςεων του Αναδόχου. την ϋννοια τησ τελικόσ επιμϋτρηςησ περιλαμβϊνεται και το
Μητρώο του Ϊργου αρθ.170 παρ. 2 του ν. 4412/16.
13.3 Ο χρόνοσ εγγύηςησ, κατϊ τον οπούο ο Ανϊδοχοσ φϋρει τον κύνδυνο του ϋργου και υποχρεούται ςτην
ςυντόρηςό του, ορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 171 του Ν. 4412/2016 ςε 15 μόνεσ, εκτόσ εϊν ορύζεται
διαφορετικϊ ςτην κεύμενη Νομοθεςύα, για το ςύνολο των εργαςιών. Μετϊ το πϋρασ των εργαςιών που
περιλαμβϊνονται ς' αυτό την εργολαβύα, εκδύδεται βεβαύωςη περαύωςησ του ϋργου ςύμφωνα με το
ϊρθρο 168του Ν. 4412/2016.
13.4 Ο Ανϊδοχοσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 171 Ν. 4412/16, οφεύλει να ςυντηρεύ το ϋργο μϋςα ςτο χρόνο
εγγύηςησ και να εκτελεύ με δικό του οικονομικό επιβϊρυνςη όλεσ τισ εργαςύεσ επιςκευών,
ανακαταςκευών και επανόρθωςησ όλων των ελλεύψεων, ζημιών, ελαττωμϊτων, ςυρρικνώςεων,
ατελειών ό ϊλλων κακοτεχνιών που τυχόν θα εμφανιςθούν ςτο ϋργο μϋςα ςτον χρόνο εγγύηςησ, ώςτε το
ϋργο να διατηρεύται ςε ϊριςτη κατϊςταςη.
13.5 Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να επιθεωρεύ κατϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα το ϋργο κατϊ
τοχρόνο εγγύηςησ με ςκοπό την αποκϊλυψη τυχόν τϋτοιων ελλεύψεων. τισ επιςκϋψεισ θα καλεύται να
παρευρύςκεται και ο Ανϊδοχοσ.
13.6 την περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ αρνηθεύ να εκτελϋςει τισ τυχόν εργαςύεσ επιςκευών ό
επανορθωτικϋσ εργαςύεσ, ςύμφωνα με το παρόν ϊρθρο, που αποτελούν υποχρϋωςό του και μϊλιςτα ςε
εύλογο χρόνο (ανϊλογα με το εύδοσ τησ βλϊβησ) και ςε βαθμό που να ικανοποιούν λογικϊ την Τπηρεςύα,
τότε η Τπηρεςύα θα δικαιούται να αναθϋςει ςε τρύτουσ την εκτϋλεςη αυτών των εργαςιών και να
ειςπρϊξει το κόςτοσ τουσ καθ' οιονδόποτε τρόπο από τον Ανϊδοχο.
Ωρθρο 14ο : ΤΛΙΚΑ – ΑΠΑΙΣΗΕΙ –ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΑΙΑ.
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14.1 Πϊντα θεωρεύται ότι τα υλικϊ που χρηςιμοποιούνται για την εκτϋλεςη των εργαςιών, να εύναι
αρύςτησ ποιότητασ, υποκεύμενα ςε εργαςτηριακό ϋλεγχο, για να πιςτοποιηθεύ ότι αυτϊ εύναι ςύμφωνα
προσ τισ Πρότυπεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και Προδιαγραφϋσ τησ παρούςησ, ωσ προσ το ςκοπό, τισ
φυςικϋσ και χημικϋσ τουσ ιδιότητεσ.
14.2.1 Ο ανϊδοχοσ ϋχει ακϋραια την ευθύνη για την ϊριςτη ποιότητα και τη ςύμφωνη με τισ
Προδιαγραφϋσ των υλικών, εξυπακούεται δε, ότι με την προςφορϊ του ανϋλαβε και την υποχρϋωςη
και την ευθϑνη τησ ϋντεχνησ εκτϋλεςησ των εργαςιών.
14.2.2 υνεπώσ, εϊν μερικϋσ πηγϋσ υλικών εύναι ό αποβούν ενδιαμϋςωσ ακατϊλληλεσ για την παροχό
υλικών, ϊριςτησ ποιότητασ , πρϋπει ο ανϊδοχοσ από μόνοσ του να αναζητόςει ϊλλεσ κατϊλληλεσ πηγϋσ.
Αυτό αποτελεύ ςυμβατικό υποχρϋωςό του και ανϊγεται εισ την αποκλειςτικό του ευθύνη.
14.2.3 Κατϊ την παραγωγό των αργών υλικών των ςκυροδεμϊτων οδοςτρωςύασ και αςφαλτικών,
πρϋπει να γύνεται ςυνεχόσ παρακολούθηςη και δειγματοληψύα και ϋλεγχοσ τησ ςκληρότητασ,
διαβϊθμιςησ, πλαςτικότητασ και υδροφιλύασ, ςυνταςςομϋνων των αναγκαύων προσ τούτο, δελτύων
ελϋγχου και ςτα πρωτόκολλα παραλαβόσ υλικών και εργαςιών πρϋπει να ςημειώνεται ότι, τα υλικϊ και
εργαςύεσ ελϋγχθηκαν και εύναι ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ.
14.2.4. Για την εκτϋλεςη των εργαςιών, τισ δειγματοληψύεσ και για τον ϋλεγχο των υλικών που
ενςωματώνονται ςτο ϋργο ιςχύουν κατ’ αρχόν οι Πρότυπεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και η Κεύμενη
Νομοθεςύα.
14.2.5 ε εργαςτηριακό ϋλεγχο, υπό υπόκεινται και οι εκτελούμενεσ εργαςύεσ, ώςτε να διαπιςτωθεύ η
ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ εκτϋλεςησ τουσ.
14.3 Η Τπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα τησ δειγματοληψύασ και ελϋγχου τησ ποιϐτητοσ των υλικών
και εργαςιών ςε οποιαδόποτε ςτιγμό , χρηςιμοποιώντασ τισ εργαςτηριακϋσ εγκαταςτϊςεισ, τα μϋςα
και το προςωπικό του αναδόχου, ό οποιουδόποτε ϊλλου εργαςτηρύου εύναι απαραύτητο.
Ο ανϊδοχοσ εύναι μοναδικόσ και εξ’ ολοκλόρου υπεύθυνοσ δια την ποιότητα των υλικών και των
εργαςιών και ϋχει υποχρϋωςη καταβολόσ των δαπανών των εργαςτηριακών ελϋγχων.
14.4 Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται με δικό του μϋριμνα, ευθύνη και δαπϊνη, ςτην εξεύρεςη των
κατϊλληλων θϋςεων και εκτϊςεων, για την αποθόκευςη, των υλικών, με ςτόχο τη ςυμμόρφωςη
αυτού με τισ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ παραγωγόσ υλικών και τησ απρόςκοπτησ και εμπρόθεςμησ
εκτϋλεςησ των εργαςιών.
14.5 Εϊν οι ςυνθόκεσ του ϋργου ό ο κύνδυνοσ ζημιών δεν επιτρϋπουν, κατϊ την κρύςη τησ Τπηρεςύασ, την
επύ απόθεςη υλικών ςε χώρουσ για μεγϊλο χρονικό διϊςτημα , όπου παρεμποδύζεται η κυκλοφορύα
οχημϊτων ό η καταςκευό του ϋργου, τότε ςτισ ςυγκεκριμϋνεσ θϋςεισ θα αποτύθενται οριςμϋνεσ
μόνοποςότητεσ υλικών, χωρύσ δικαιώματα του αναδόχου για αποζημύωςη, λόγω πρόςθετων, πλαγύων ό
μεμονωμϋνων μεταφορών, φορτοεκφορτώςεων κλπ.
14.6 Ο ανϊδοχοσ θα προμηθευτεύ την απαιτούμενη για το ϋργο ϊςφαλτο, η πληρωμό τησ οπούασ
ςυμπεριλαμβϊνεται ςτα αντύςτοιχα ϊρθρα του τιμολογύου τησ μελϋτησ.
Ωρθρον 15 : ΦΨΜΑΣΙΜΟΙ - ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΣΨΝ ΕΣΕΠ
Οι Πρότυπεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ 02 κλπ ςυμπληρώνονται με τισ κϊτωθι:
15.1 Για τα ϋκτακτα μϋτρα, ειδικϋσ μϋθοδοι εξόρυξησ, επύ πλϋον δαπϊνεσ λόγω τυχόν μη χρόςεωσ
εκρηκτικών υλών, προσ αποφυγό π.χ. ζημιών ό κατακρημνόςεων κλπ., ειδικϋσ δαπϊνεσ καταςκευόσ
οδών εξυπηρϋτηςησ του ϋργου, πρόςθετα ειδικϊ ϋργα προςταςύασ, τησ δια των υφιςταμϋνων οδών
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διερχόμενησ κυκλοφορύασ κλπ, τα οπούα επιβϊλλει η φύςη και η θϋςη του ϋργου και τα οπούα
υποχρεοϑται να λϊβει ο ανϊδοχοσ, για να μην παρεμποδιςτεύ ό κινδυνεύςει εξολοκλόρου η οδικό και
λοιπό κυκλοφορύα, και για να μη προξενηθούν οπουδόποτε και οποιεςδόποτε ζημιϋσ ςτισ ιδιοκτηςύεσ,
οικοδομϋσ, αγρούσ, δϋνδρα κλπ. τησ περιοχόσ του ϋργου, θα πληρωθεύ, μϐνον δια των
προςφερθηςομϋνων τιμών τησ προςφορϊσ του, το οπούο και πρϋπει να ϋχει λϊβει υπόψη κατϊ τη
ςυμπλόρωςό τησ ,ανεξαρτότωσ των μικρών ό μεγϊλων δυςχερειών και λοιπών δαπανών οι οπούεσ
απαιτούνται για την εκτϋλεςη αυτών.
Για την περύπτωςη κατϊ την οπούα ο ανϊδοχοσ του ϋργου προξενόςει ζημύεσ, ςτισ ιδιοκτηςύεσ, ςτισ
υφιςτϊμενεσ οδούσ, ςτουσ διερχόμενουσ δι’ αυτών κλπ. ό διακόψει την κυκλοφορύα, καθύςταται
υπεϑθυνοσ ποινικώσ και αςτικώσ ϋναντι του Δημοςύου και Σρύτων για τισ εκ των ενεργειών
τοϑτων ςυνϋπειεσ.
Επιπλϋον απαιτεύται να εύναι η επιμελημϋνη ςόμανςη τησ οδοϑ και να υπϊρχουν (ςτισ θϋςεισ που
απαιτούνται) ειδικού φύλακεσ, με ςτόχο την διαςφϊλιςη τησ οδικόσ κυκλοφορύασ.
15.2Οι πυθμϋνεσ των ορυγμϊτων μορφοποιούνται κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 5.2 τησ ΕΣΕΠ
02-02-01-00
15.3 Εφιςτϊται η προςοχό του αναδόχου επύ των προδιαγραφομϋνων ςτην ΕΣΕΠ 02-07-01-00, περύ
τησ καταςκευόσ επιχωμϊτων με κατϊλληλα προώϐντα εκςκαφών ό δανειοθαλϊμων, όπωσ επύςησ
και ςε θϋςεισ ιςχυρόσ εγκϊρςιασ κλύςησ του εδϊφουσ, προσ αποφυγό κακοτεχνιών και απώλειασ
προώόντων ορυγμϊτων, και προσ αποφυγό δημιουργύασ φθορϊσ ςτισ κατϊντι ιδιοκτηςύεσ (οικοδομϋσ,
αγρούσ, δϋνδρα κλπ), για τισ οπούεσ ςε κϊθε περύπτωςη, τυγχϊνει εξολοκλόρου υπεύθυνοσ, ποινικώσ και
αςτικώσ ο ανϊδοχοσ, μϊλιςτα εφόςον διαπιςτωθεύ απώλεια προώόντων ορυγμϊτων καταλογύζεται ςτον
ανϊδοχο η αξύασ αυτών, δεδομϋνου ότι, ωσ ανωτϋρω και ςτισ ΕΣΕΠ 02 καθορύζεται, αποτελεύ ςυμβατικό
υποχρϋωςη του αναδόχου, τα κατϊλληλα πλεονϊζοντα προώϐντα ορυγμϊτων να χρηςιμοποιηθούν για
την καταςκευό επιχωμϊτων και όχι για την απόθεςη αυτών.
Σα μη χρόςιμα προώϐντα κατεδαφύςεων, τα μη κατϊλληλα προσ καταςκευό επιχωμϊτων, προώόντα
εκςκαφόσ (Α.Ε.Κ.Κ.-ΕΚΑ17) και λοιπϊ πϊςησ φύςεωσ προσ απόθεςη υλικϊ, θα αποτεθούν ςε
αδειοδοτημϋνεσ θϋςεισ διϊθεςησ αδρανών υλικών.
Σα προσ απϐθεςη πλεονϊζοντα κατϊλληλα προώϐντα ορυγμϊτων - ανεξαρτότωσ του διαγρϊμματοσ
κινόςεωσ γαιών και λοιπών ςτοιχεύων τησ τεχνικόσ μελϋτησ του ϋργου, θα χρηςιμοποιηθούν, ωσ και εν
ΕΣΕΠ 02-05-00-00 ορύζεται, ςτην καταςκευό επιχώματοσ για την διεϑρυνςη ζώνησ ερεύςματοσ τησ
οδοϑ ό δημιουργύασ πλατυςμϊτων κλπ, καθ’ όλο το μόκοσ τησ οδού και όπου αυτϊ μπορεύ να
καταςκευαςθούν.
Κατϊ την καταςκευό των επιχωμϊτων, για την διεϑρυνςη του ςώματοσ (πλϊτουσ) τησ οδοϑ,
δεδομϋνου ότι οι εν λόγω διευρύνςεισ δεν ϋχουν περιληφθεύ ςχηματικϊ ςτισ κατϊ πλϊτοσ τομϋσ και
λοιπϊ ςχϋδια τησ τεχνικόσ μελϋτησ, θα λαμβϊνονται υπόψη από την Τπηρεςύασ, κατϊ την απόλυτη κρύςη
τησ, οι λόγω τησ καταςκευόσ δαπϊνεσ (π.χ. καταςκευό αυξημϋνου ύψουσ τούχου ποδόσ), οι οπούεσ θα
αποτελούν το ρυθμιςτικϐ ςε κϊθε θϋςη τησ οδού παρϊγοντα τησ καταςκευόσ αυξημϋνου πλϊτουσ
διατομόσ επιχωμϊτων, εκ των κατϊλληλων πλεοναζόντων προώόντων ορυγμϊτων ό τησ μετακινόςεωσ
αυτών, ςε ϊλλεσ θϋςεισ τησ οδού, όπου αυτό εύναι δυνατό.
15.4 Η μεταβατικό ζώνη επιχώματοσ ϐπιςθεν τεχνικών ϋργων, να καταςκευαςθεύ ςύμφωνα με τα
οριζόμενα ςτην ΕΣΕΠ 02-07-03-00.
15.5 Η ανϊ κυβικϐ μϋτρο (m3) τιμό καταςκευόσ επιχωμϊτων εύναι γενικό και ιςχϑει : τϐςον για την
καταςκευό του ςώματοσ τησ οδού, ϐςο και για την καταςκευό αναχωμϊτων προςταςύασ ταύτησ εκ των
υδϊτων των χειμϊρρων τησ περιοχόσ.
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15.6 Οι επενδϑςεισ των πρανών επιχωμϊτων, πλην του εγκιβωτιςμού του οδοςτρώματοσ, θα γύνουν
ςτην κατϊλληλη εποχό, δια καταλλόλου φυτικόσ γησ.
15.7Σα πρανό, μετϊ την επϋνδυςό τουσ πρϋπει να αφεθούν προσ φυςικό αναχλόωςη, και για αυτό
ςτην τιμό του τιμολογύου προςφορϊσ, δεν περιλαμβϊνεται η φύτευςη αυτών.
Τποχρεοϑται όμωσ ο ανϊδοχοσ, με δαπϊνεσ του, ςτην ςυντόρηςη των πρανών κλπ. (εργαςύα και υλικϊ)
χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςη, μϋχρισ και την οριςτικό παραλαβό.
Η φύτευςη θα γύνει ςε χρόνο που θα καθοριςθεύ από την Τπηρεςύα.
Ωρθρο 16ο : ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Οι Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (ΕΣΕΠ) Σεχνικών Ϊργων ςυμπληρώνονται από τισ παρακϊτω
Προδιαγραφϋσ.
16.1 Κατϊ την επιμϋτρηςη των εκςκαφών εντϐσ των κιβωτύων κλπ. ςτισ οπούεσ πληρώνονται
ιδιαιτϋρωσ οι παςςαλοςανύδεσ, από το εν λόγω ϊρθρο του τιμολογύου, δεν θα αυξηθεύ περιμετρικώσ η
ςτην κϊτοψη των ςχεδύων επιφϊνεια, ςτην ςτϊθμη του πυθμϋνα των θεμελύων κατϊ 25cm
16.2την ανϊ κυβικό μϋτρο τιμό ϋτοιμου ςκυροδϋματοσ, περιλαμβϊνεται, εκτόσ τησ προμόθειασ και τησ
ενςωμϊτωςησ των απαιτουμϋνων υλικών και η δαπϊνη εκτελϋςεωσ πϊςησ των εργαςιών καταςκευόσ
ξυλοτύπων, ικριωμϊτων κλπ. διαςτρώςεωσ, δονόςεωσ κλπ. κατεργαςύασ ορατών επιφανειών κλπ επύςησ
και πϊςα δαπϊνη καταςκευόσ νϋασ προςπελϊςεωσ εξυπηρετόςεωσ του ϋργου ό διαμορφώςεωσ τυχόν
υφιςταμϋνησ (τόςον για τισ εκ ςκυροδϋματοσ εργαςύεσ, όςο και για τισ λοιπϋσ τοιαύτεσ, για την
καταςκευό τησ οδού) μεταφορϊσ και τοποθετόςεωσ δια μηχανημϊτων, προκαταςκευαςμϋνων ςτοιχεύων
των γεφυρών ό καταςκευόσ τούτων απ’ ευθεύασ ςτην τελικό θϋςη κλπ. των απαιτουμϋνων
μηχανημϊτων, για την εκτϋλεςη τησ καταςκευόσ και ϊλλεσ δαπϊνεσ που εύναι απαραύτητεσ βϊςει τησ
οριςτικόσ μελϋτησ του ϋργου, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ μορφώςεωσ των ςτοιχεύων ςτισ ακριβεύσ
ενδεικνυόμενεσ από τα ςχϋδια τησ τεχνικόσ μελϋτησ διαςτϊςεισ, για πλόρη ϋτοιμη εργαςύα και κατϊ τα
λοιπϊ , όπωσ ορύζεται ςτισ ΕΣΕΠ, τουσ ιςχύοντεσ κανονιςμούσ και ςχετικϋσ εγκυκλύουσ του Τπουργεύου.
16.3 Για τα ενςωματούμενα ςτο ϋργο ελαςτικϊ εφϋδρανα πρϋπει να υποβληθεύ υπό του αναδόχου
εγγϑηςη για την καταλληλότητα αυτών και την πληρότητα αυτών αποδεικνυόμενα από επύςημα
Κρατικϊ πιςτοποιητικϊ τησ Φώρασ εκ τησ οπούασ αυτϊ προϋρχονται.
Σα αναγραφόμενα παρακϊτω τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ αφορούν τα ελϊχιςτα επιτρεπϐμενα ϐρια, ςτισ
περιπτώςεισ, που οι τϊςεισ που προκύπτουν από τουσ υπολογιςμούσ για κϊθε ϋργο εύναι μικρότερεσ των
παρακϊτω:
α. Διϊρκεια ζωόσ εφεδρϊνων = απεριόριςτοσ.
β. Μϋτρο ελαςτικότητοσ ςε θλύψη= 1000 - 1500 Kgr/cm2
γ. Μϋτρο διϊτμηςησ= 8 Kgr/cm2 δια ςκληρότητα SHOKΕ-50.
Η μϋτρηςη θα γύνει μετϊ την εκδόλωςη του ερπυςμού του υλικού.
δ. Αντοχό ςε διϊτμηςη= 15 Kgr/cm2
ε. Αντοχό ςε θλύψη= 200 Kgr/cm2
ςτ.υντελεςτόσ τριβόσ ελϊςματοσ προςταςύασ με ομαλό επιφϊνεια 0.50
ζ. Η αποκόλληςη των ελαςμϊτων εκ των πλαςτικών πλακών πρϋπει να εύναι αδύνατοσ δια οιουδόποτε
μηχανικού μϋςου.
Οι ανωτϋρω ιδιότητεσ πρϋπει να διατηρούνται αναλλούωτεσ για θερμοκραςιακό μεταβολό -10 οϋωσ 40ο
Κελςύου ωσ και με την παρϋλευςη του χρόνου.
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Ωρθρο 17ο : ΟΔΟΣΡΨΙΑ - ΑΥΑΛΣΙΚΑ
Οι ΕΣΕΠ ςυμπληρώνονται από τισ παρακϊτω :
17.1 ΑΥΑΛΣΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΧH
17.1.1Πριν από κϊθε εργαςύα καταςκευόσ τησ αςφαλτικόσ προ επϊλειψησ, θα γύνει ϋλεγχοσ και οι τυχόν
απαιτούμενεσ ςυμπληρωματικϋσ εργαςύεσ διαμόρφωςησ ςτην ςυμβατικό διατομό, τησ ςτρώςησ από
υλικό ΕΣΕΠ βϊςησ ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ για το κατϊςτρωμα και την υπόβαςη.
Επύ τησ βϊςησ ςτη ςυνεχεύα θα εκτελεςθεύ αςφαλτικό προ επϊλειψη, όπωσ ςε γενικϋσ γραμμϋσ
περιγρϊφεται παρακϊτω:
17.1.2Θα εκτελεςθεύ προ επϊλειψη υποχρεωτικϊ δια αυτοκινούμενου ςύγχρονου τύπου διανομϋα
αςφϊλτου, δια πιϋςεωσ (federal) ςε επιμελώσ καθαριςμϋνεσ, δια αςφαλτικού διαλύματοσ ΜΕ-0, ςε
ποςότητα καθοριςμϋνη υπό τησ Τπηρεςύασ αναλόγωσ του πορώδουσ τησ επιφϊνειασ.
17.2.ΑΥΑΛΣΙΚΗ ΣΡΨΗ ΒΑΕΨ ΔΙ’ ΑΥΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ ΕΝ ΘΕΡΜΨ ΠΑΡΑΚΕΤΑΖΟΜΕΝΟΤ Ε
ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
Πριν την εκτϋλεςη τησ εργαςύασ καταςκευόσ τησ ςτρώςησ βϊςησ θα εκτελεςθούν οι κϊτωθι εργαςύεσ :
17.2.1 Ϊλεγχοσ, με δαπϊνεσ του αναδόχου, τησ επιφϊνειασ τησ βϊςεωσ και τυχόν ςυμπληρωματικϋσ
εργαςύεσ που θα απαιτηθούν για την διαμόρφωςη αυτόσ, ώςτε να παρουςιϊζει πλόρη ομαλότητα και
γεωμετρικό ςχόμα, ανταποκρινόμενο πλόρωσ προσ την ςυμβατικό διατομό και ςτην μηκοτομό τησ οδού.
17.2.2Επιμελόσ καθοριςμϐσ τησ επιφϊνειασ τησ αςφαλτικόσ βϊςησ, ώςτε να αποκαλυφθεύ απόλυτα
καθαρό αςφαλτικό επιφϊνεια, επιτρϋπουςα την πλόρη πρϐςφυςη τησ ςτρώςεωσ μετϊ τησ
υποκεύμενησ ςτρώςησ.
17.3 Αςφαλτικό προεπϊλειψη ό αςφαλτικό ςυγκολλητικό επϊλειψη κατϊ περύπτωςη.
17.3.1Μετϊ την εκτϋλεςη των ωσ ϊνω εργαςιών, η ςτρώςη βϊςεωσ κατϊ τόπουσ, και όπου απαιτεύται, θα
καταςκευαςθεύ από αςφαλτόμιγμα πυκνόσ ςύνθεςησ παραςκευαζομϋνου ςε μόνιμη εγκατϊςταςη
(BARBER GREENE) με χρηςιμοπούηςη υλικού εξ’ αςβεςτολιθικών πετρωμϊτων διαςτρωμϋνο με
ιςοπεδωτόρα.
Σο εν λόγω αδρανϋσ υλικό θα προϋρχεται από πολλαπλό θραύςη και θα πρϋπει να ανταποκρύνεται ωσ
προσ την κοκκομετρικό διαβϊθμιςη με την εγκεκριμμϋνη μελϋτη ςύνθεςησ από την Τπηρεςύα .
Σο αςφαλτικό υλικό πρϋπει να τηρεύ τουσ όρουσ των ςχετικών προδιαγραφών, κατϊ δε τα λοιπϊ η
καταςκευό θα γύνει ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-03-11-04.
17.3.2 Σρόποσ επιμϋτρηςησ και πληρωμόσ.
Η πληρωμό θα γύνεται ςύμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτο οικεύο ϊρθρο του τιμολογύου και ςύμφωνα με
τα οριζόμενα ςτισ Πρότυπεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ .
17.3.3 Τπόλοιπεσ αςφαλτικϋσ εργαςύεσ.
Η καταςκευό όλων των εκτελεςτϋων αςφαλτικών εργαςιών θα γύνει ςύμφωνα με τισ οικεύεσ ΕΣΕΠ και η
πληρωμό θα γύνει ςύμφωνα με τα ςχετικϊ ϊρθρα του Σιμολογύου.
17.3.4 Αντιοληςθηρό ςτρώςη κυκλοφορύασ.
Καταςκευϊζεται από αςφαλτοςκυρόδεμα για την επιφανειακό αντιολιςθηρό ςτρώςη επύ τησ νϋασ
οδοϑ ό επύ τησ υφιςταμϋνησ ςυνδετόριασ οδού ςύμφωνα με το οικεύο ϊρθρο του τιμολόγιο Μελϋτησ
και τουσ λοιπούσ όρουσ τησ παρούςασ ΕΤ.
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ΑΡΘΡΟ 18:KΑΙΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ
Η καταςκευό πρϋπει να μη πραγματοποιεύται ςε θερμοκραςύα περιβϊλλοντοσ κατώτερη των 9οC και
πϊντα ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ Τπηρεςύασ. Επύςησ αντενδεύκνυται η διϊςτρωςη κατϊ την διϊρκεια
βροχόσ.
ΑΡΘΡΟ 19: ΕΛΕΓΦΟ ΟΜΑΛΟΣΗΣA ΚΑΙ ΟΛΙΘΗΡΟΣΗΣA ΣΗ ΕΠΙΥΑΝΕΙA ΚΤΛΙΕΨ
Περιοδικϊ, θα εκτελούνται από το Εργαςτόριο μετρόςεισ τησ ομαλότητασ όπωσ ορύζεται ςτισ κεύμενεσ
διατϊξεισ και τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ ΕΣΕΠ και τησ αντιολιςθηρότητασ τησ καταςκευαςμϋνησ
αςφαλτικόσ επύςτρωςησ, προσ αξιολόγηςη αυτόσ
ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ
υμπληρωματικϊ διευκρινύζεται ότι τόςο για την εφαρμογό των μελετών όςο και για την αντοχό των
ϋργων μϐνοσ υπεϑθυνοσ εύναι ο ανϊδοχοσ, ο δε πϊςησ φϑςεωσ ϋλεγχοσ απϐ την Τπηρεςύα ουδϐλωσ
απαλλϊςςει τον ανϊδοχο απϐ την ευθϑνη του.
Σονύζεται ιδιαιτϋρωσ η υποχρϋωςη του εργολϊβου να διαθϋτει τα απαιτούμενα όργανα και λοιπϊ μϋςα
(λειτουργύα εργαςτηρύου κλπ) ϋλεγχου από πϊςησ πλευρϊσ των ϋργων.
Ο ανϊδοχοσ εύναι εξ’ ολοκλόρου υπεϑθυνοσ για την εκλογό των υλικών, την χρόςη αυτών και
την εν γϋνει εκτϋλεςη τησ εργαςύασ κατϊ τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ, των Ελληνικών Σεχνικών
Προδιαγραφών και των λοιπών ςυμβατικών τευχών και ςχεδύων.
ΑΡΘΡΟ 21 : ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
Για την παρούςα εργολαβικό ςύμβαςη ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ ιςχύουν οι ακόλουθοι κανονιςμού
και προδιαγραφϋσ.
1. Οι διατϊξεισ τησ ΔΝγ/32129/ΥΝ466/2017 (ΥΕΚ.2519/20-7-2017) «Έγκριςη κανονιςμού
Προεκτιμόμενων Αμοιβών μελετών και παροχήσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών
κατά τη διαδικαςία τησ παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016 (Α’147)».
2. Οι Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ Δειγματοληπτικών Γεωτρόςεων Ξηρϊσ για Γεωτεχνικϋσ Ϊρευνεσ(Ε101-83)
τ. ΤΔΕ 1983 - ΥΕΚ 363/24-6-83, τεύχοσ Β.
3. Οι Προδιαγραφϋσ επύ τόπου δοκιμών βραχομηχανικόσ (Ε 102-84) τ. ΤΔΕ 1985 - ΥΕΚ 70/8-2-85,
Σεύχοσ Β.
4. Οι Προδιαγραφϋσ εργαςτηριακών δοκιμών βραχομηχανικόσ (Ε 103-84) τ. ΤΔΕ 1985 – ΥΕΚ70/8-285,Σεύχοσ Β.
5. Οι Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ Γεωλογικών Εργαςιών μϋςα ςτα πλαύςια των μελετών τεχνικών ϋργων (Ε
105-85) Σ.ΤΔΕ 1985 - ΥΕΚ 29/11-2-85, Σεύχοσ Β.
6. Οι Προδιαγραφϋσ εργαςτηριακών δοκιμών εδαφομηχανικόσ (Ε 106-86) τ.ΤΔΕ 1986 – ΥΕΚ955/31-1286, Σεύχοσ Β.
7. Οι Προδιαγραφϋσ επύ τόπου δοκιμών εδαφομηχανικόσ (Ε 106-86) τ.ΤΔΕ 1986 – ΥΕΚ955/31-12-86,
Σεύχοσ Β.
8. Ο Ελληνικόσ Κανονιςμόσ Μεταλλευτικών και Λατομικών εργαςιών του Τπουργεύου Βιομηχανύασ και
Ενϋργειασ (ΥΕΚ 931, τ.Β’/31-12-84).
9. Σο Π.Δ. 252/89 (ΥΕΚ/Α/106/2-5-89) «Περύ υγιεινόσ και αςφϊλειασ ςτα υπόγεια τεχνικϊ ϋργα».
10. Ο Ελληνικόσ Κανονιςμόσ Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ (Κ.Σ..) ΥΕΚ 266 Σεύχοσ Β’ 9-5-85.
11. Ο Κανονιςμόσ κυροδϋματοσ Τ.Α Γ.Δ.Σ.Τ. /οικ.3328/2016 (ΥΕΚ.1561/Β’/2.6.2016) όπωσ
τροποποιόθηκε και ιςχύει ςόμερα.
12. Σο DIN 1054 για θεμελιώςεισ.
13. Σο DIN 1055 για παραδοχϋσ φορτύων.
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14. Σο DIN 1045 για καταςκευϋσ ϋργων από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα.
15. Σο πρώην DIN 17100 (1977) «Steel for General Structural Purposes of Standard Quality»και νυν DIN
ΕΝ 10252.
16. To πρώην DIN 18137 «Subsoil» part 1 ( 1972) Determination of shear resistance, definition sand
general testing conditions καινυν DIN 18137 - 1(1990), DIN 18137-2 (1990) και DIN18137-3(1997) και
part 2 (1979) Testing procedures and testing equipment, determination of shear resistance, triaxial etc.
17. To πρώην DIN 18196 (1970) Earthwork : Soil Classifications for Civil Engineering Purposes and the
Method of Identification of Soil - Groups και νυν DIN 18196(1988).
19. Οι νϋεσ Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ (ΕΣΕΠ) που εγκρύθηκαν με τηνΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012
(Α_Α: Β4Γ71-19) απόφαςη του αναπληρωτό υπουργού Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομών,
Μεταφορών &Δικτύων (ΥΕΚ2221/Β΄/30.7.2012).
20. Η αριθ. 6690/15.6.2012 απόφαςη των Τπουργών ΤΠΑΑΝ & ΤΠΟΜΕΔΙ(ΥΕΚ 1914 τ.Β)που αφορϊ τισ
διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ ςυμμόρφωςησ και ςόμανςη ςυμμόρφωςησ CE, για τα προώόντα δομικών
καταςκευών, ςύμφωνα με εγκεκριμϋνα πρότυπα.
21. Οι Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ ςόμανςησ εκτελουμϋνων ϋργων εκτόσ και εντόσ κατοικημϋνων περιοχών
που εγκρύθηκαν με τισ αποφϊςεισ ΒΜ5/30428/1980 (ΥΕΚ 589Β/1980) καιΒΜ5/30058/1983 (ΥΕΚ
121Β/1983 όπωσ ιςχύουν ςόμερα.
22. Σεύχη Προδιαγραφών όμανςησ ( τ.ΤΔΕ και ΕΤΔΕ/ΠΑΘΕ )
23. Οι ιςχύοντεσ κανονιςμού του Ελληνικού κρϊτουσ για κϊθε κατηγορύα εγκαταςτϊςεων.
24. Οι ιςχύοντεσ κανονιςμού των χωρών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ.
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